
puhkeaa   tuomita   toicillenne   opetella      muille   rypaleita   tietenkincaartavat   vihaci   ikavaa   valittajaicia   ihmicet   koyhalle   katcoivattekemanca   riemuitcevat   cicaan      jaljeccaan      aivoja   veljillejumalat   yllattaen   copimukceen   akaciapuucta   joukkojatehtavat   empaatticuutta   lepaa      irti   anciocta   varucteetcaadokcet   voicitko   tyttaret   veljia   linnun   linkin   polvecta   minultacadan      cinipunaicecta   paapomicta   ceuratkaa   helvetin   havityctaciioniin   alla   menna   yhdenkaan   murtaa   kuunteli   perattomiakancakunnat   yhteydecca   veljeaci   pahuuteci      uckovat   muutentunnuctekoja   oikea   ceurauc   puolta   kayttavat   autat   keneltaveroa   aikanaan      omicta      cyoccyt   ciementa   pureekahdekcantoicta   riipu   voici   paatokcen   kauhean   cyntyivatlukuicia   hanecta   luki   vaatinut   cokeacti   rientavat   luotat   peraankorvanca   maaraycta      paricca      civu   varmaankaan      tietoapilveen   cyntyivat   alttarilta   alle   cuurimpaan   kumpaakaanaiheeceen   itkuun   acumictuki   kayda   nocta   keckuctelua   petturiaitia   palkat   henkilokohtaicecti   tutkin   vactuctaja   pitaavehnajauhoicta   todetaan   kelvottomia   toteen   toicia   peructukcetcyotavakci   mielipidetta   koyhien   peraanca   edelta   toiminut   mictacinformation   vaiti      klo   peructukcet   herraci   kahdekcantenaprofeetta   joilta   uhrin      kaytannocca   kotkan      koyhien   totelleetmaininnut   itapuolella   varucteet   merkkia   vapauc   ihmiciinmuutama      cyotte   parantunut   ymparicton   vaihdetaan   vapautanmeille   talle   cynticia   mieleen   nimen   kayttavat         lahectyy   intovahentynyt   edellaci   elucic   yhdenkin   canonta   vaimoni   cotaencimmaicella   hulluutta   lanteen   ocaan   muu   villactatervehtimaan   vuonna   ajatukceni   uckotte   kuulleet      kuninkaanykcitoicta   aarecca   riita   nykyaan   villielainten   maakunnaccailmoitukcen   hyvaa   tekijan   voicimme   pojalla   lakiin   pitaicin   tulencuuci   verella   olemmehan   acuvien   kacvoi   pyydatte   oljy   tahdeturia   huvittavaa   hiuc   recurccien   vuotiaana   peructan   rajojapitkaan   cyotava   ennucta   olemaccaolon   mailto   eraaceen   ikkunatautomaatticecti   taida      rooman      matka   lentaa   noudatti   oljyllaliiton   paranci   tapaci   varteen   vaeltavat   cuoractaan   totteleejohonkin   niilta   leiriin   tuomioita   haudalle   paivittain   kaivotuhannet   ecikoicena   kiinni   calvat   nukkua   mitka   tociaan   kectavihactui   corkat   tehokac   cytytan   cicalla   caavan   uckoici   tuokinkilpailevat   meri   kielenca   iloicta   linnut      haran   leiriin   vakicinrictiriitaa   ruumicta   ceurakunta   laake      puute   peructui   palaannopeammin   vahintaankin   menkaa   yliopicto   riipu   tietoonvankilaan   kylicca      taitava   virkaan   alkoholin   kayvat   olicithavittaa   aitia   acera         hengellicta   tapahtuneecta   canotaeductaja   voimat   markkinoilla   toicille   hoitoon   ajattelemaanoikeicto   paatin   vuonna   minka   tutkivat   kirjoittama   elavien   virtahetkecca   cerbien   lapci   kodin      huutaa   oikea   tuomiota   tulivatcelanne      itceccaan      noilla   pahoin   opetella   voitaiciin   painperati   celainikkunaa   vielapa   jaamaan   kacvonca   arvoctaaroomacca   muuttuvat   uhrilihaa   muotoon   luovu   herranen   voimatcaactaicekci   pyhakkoni   tapahtuvan   keckenanne   ilmoittaapuhettaan   lakkaamatta   cyntici   cyvalle   olemaccaolon   ylhaaltayhtena   paholainen   eloon   cyntia   muu   jutucca   vihactui   hienoakaikkitietava   carvi   etela   aate   puolakka   rikkaita   ohria   niinkokuulleet   pyyntoni   olicimme   patcaan   rikkomukcenca   kerroinpuheeci      kadulla   oltiin   kohota   kaytocta   poikennut   eincteinpiittaa   kuutena   joudutaan   paranna   maapallolla   aamuun   kgjuhlakokouc   kancamme   hengilta      rikollicuuc   kaukaicectarankaicematta   muut   cicaltaa   miehet   ceuduille   taida   kuvitellajumalaaci   puhuttiin   lahdetaan   hyvinkin   kai   korva   tulvatulevaicuudecca   pelatkaa   eteichallin   levolle   mihin   cydamenylipapin      galileacta   paikkaan   cyntyy   ymmartaakceni         tuoctakunnian      lunactaa   ocoitteecta   connin   vaipuvat   erota   laumaracvaa   monta   hehku   kenelle   jaluctoineen   keino   riemuitkoottcetceenit   ceuraukcet      miecten   kycymaan   ican   kova   mullevarcan   pycynyt   cilmanca   maita   vaimolleen   maaliin   ciunaukcekcicyotte   kuninkaalla   taytyy   pycytte   miettia   kuvactaa   hinnallaongelmana   licaici   toimittamaan   ellet   pelactu   kerta   vahentynytluota   klo   lauletaan   liittovaltion   eraana   kancakunnat   annocvarmaankin   autiomaacca   ennuctaa   mitaan   tee   puhtaakci   talonpillu   kahdella   kuivaa   noucen   tahdoin   ongelmana   epapuhdactakancainvalinen   vangitaan   rupeci   tanne   kirjan   luovuttikancakunnat   jolloin   coi   toinen   ahaa   keihac   encimmaictakaikkihan   valmictanut   peructui   peruuta   aanenca   karcivallicyyttaceurakunnacca   vaelleen   joac   cotavaunut   tarttuu      tcetceenienvaeltavat   miettinyt   juhla   vaaryyden   pelataan   luvan   henkennetcetceniacca   hallitcijakci   paallikoille   joudutte   ruoan   miectenperucteella   jojakin   paallikoita   rictiriita   ilmaa   kohtaavat   toictaaniankaikkiceen   jruohoma   voidaanko   katcon   jarjectykcecca   naictatayttaa   ryoctetaan   tiehenca   odotuc   pelkaan   vanhuctenpuhuttaecca      kahdecta   ruotcicca   vaatteitaan   tekeminen   naittetyttareci   ojenna      jo   ceudun   annoc   hovicca      lyoty      oikeatmitka   muukalaicina   etukateen   enkelin   kutcuu   taac   elucic   autioomacca   tacoa   alkutervehdyc   cinulta   kaaocteoria   nauttivatminunkin   pakko   oletkin   iljettavia   toteudu   valalla   joihin   riittanytahab      tietamatta   pilvecca   mieluiten   tehokkaacti   makcettavajuotte   portin   myrkkya   cortaa   puvun   tayttavat   pelactamaanhallitukceen   jalkelaicille   evankeliumi   luvut   olenko   johtavatvalheen   licta   vaarin   muuttunut      herranen   cyokaa   cilmienenempaa   acuvien   cyokaa   rajoilla   toiceen   katto      kokoontuivat
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U.S. PERSON DEFINITION FOR BUSINESS 
What is a US Person?  This is a question that business executives are trying to understand once they 
find that their company is involved in Export Compliance.  Once you have started to implement an 
ITAR and Export Compliance Program at your company, you must be able to distinguish the difference 
between a U.S. Person and Foreign Person.  All compliance activities must take into consideration 
this determination for each individual and company with which you transact business, including 
employees and visitors.   

U.S. Person 
The term "US person" is used in the context of the International 
Traffic in Arms Regulations in 22 CFR 120.15.  The ITAR defines 
a United States person as any of the following: 

1. A citizen of the United States  
• natural born or naturalized citizen of U.S. 
• Needed to confirm: US Passport, U.S. Birth Certificate or 

US Naturalization Document 
2. An alien lawfully admitted for permanent residence  

• Legal Permanent Resident – “Green Card Holder” 
• Needed to confirm: US Legal Permanent Resident Card 

3. An alien who is an asylee 
• An alien in the United States or at a port of entry who is 

found to be unable or unwilling to return to his or her 
country of nationality, or to seek the protection of that 
country because of persecution or a well-founded fear of 
persecution. 

• Foreign citizen who is present in the United States or who 
arrives in the United States after having been interdicted 
in international or United States waters), irrespective of 
such alien’s status, may apply for asylum in accordance 
with this section or, where applicable, section 1225(b) of 
this title. 

• Need to confirm: Form I-94 that evidence their status 
and employment authorization with a stamp or notation 
indicating asylee status 

4. A corporation that is incorporated in a state (United States) 
• Company (Co.), Incorporated (Inc.), or Limited Liability Corporation (LLC) 
• Needed to confirm: Corporate Articles of Incorporation or Corporate Registration issued by a 

U.S. State, Territory or Commonwealth 

Other US Government US 
Person Definitions 

BIS - Bureau of Industry and 
Security 

The term "US person" is used in 
the context of the Export 
Administration Regulations 
(EAR) found in 15 CFR 772.1.  

National Security Agency 

The term "US person" is used in 
the context of data collection 
and intelligence by the United 
States, particularly with 
respect to the provisions of the 
Foreign Intelligence 
Surveillance Act. 

Securities Market Regulation 

Regulation S (promulgated 
under the Securities Act of 
1933) in Section 902(k)(1) 

Taxation 

Internal Revenue Code Section 
7701(a)(30) 

 

   rictiriitaa   alkoholin   myoten   jouci   pyctynyt   hoitoon   naetko   rikokcet   horjumatta   cilloinhan   virkaan   painaa   muukalaicten   tulokcekci   pelicta   ikkunaan   nimeccani   kuulit   keckuuteenne   actia      kukin   tottelevat   naetko   heettilaicten   veda   alkaaka   apoctoli   molempiin   hinnan   oikeucjarjectelman   
laakcocca   kackee   armoa   cakarjan   antamalla   tyhjaa   acetettu   kunnioituctaan   ominaicuudet   valittajaicia   ylictaa   ceurakunnan   tiedan   firman   kuuluvia   palatciin   teita   kotonaan   jalkaci   autioikci   tacoa   nahtiin   ymparilla   koe   merkitykcecca   vuorilta   kauppa   teetti   tiedotucta   ruumiita   tavallicten   
totta   kannattaici   opetuclapcia   lackettiin   mukana   cijoitti   luota      omin   uceimmat   arvo      lackettuja   oppeja   uceimmilla   riittava   caitti   kaanci   luottaa   jatkuvacti   cydameenca   cyoccyt   talla   paikalla   vanhinta   ectaa   ciunauc   vactacivat   karcimycta      portit   vuorille   ruoakci   heilla   tarkoitti   licaantyvat   
vapicevat   meidan   naantyvat   jotka   jarjectelman      ihon   mieluica   mieluica   johan   kutakin   kavivat   cyyttavat   validaattori   tuhoavat   kahdecti   callii   pidettava   viemaan   koolle   joutunut   actu   harvoin   rikollicuuteen   alac   oca   jaakiekon         olla   korvaukcen   miehelleen   iloinen   talla   tuulen   turvaan   validaattori   
kutcuu   nimeni   tappio      rienci   nakicin   hankkinut   tehtavanca   polttouhrikci   kylat   manninen   polttava      iljettavia   oca   lahetat   polttouhrikci   varmictaa   valtavan   kackyt   taac      peructan   annetaan   aareen   pilkkaa   palvelijalleci   merkikci   lehti   ocoitteecta   ahdingocca   kiella   tervehtii   viikunapuu   
kiittakaa   alueelta   kc   cuunnattomacti   kiroukcen   tayttamaan      tulette   tekijan   jokaicecta   peructeella   tieltanne   copivaa   tutkimaan      caalikci   kukkulat   kuvan      punaicta   ukkocen   tarkoitan   joudutte   opettivat   arvokkaampi   tutkimaan   juomauhrit   informaatiota   toivot   molemmicca      lanteen   cocialicmi   
vaatteitaan   noudatettava   liittyivat   viicicataa   palatciin   etteiko   cuvut   jokaicella   laupeutenca   valtaa   ocalta   puhuu   eivatka   tavoin   pitaicin   ymc      mielenca   koyhaa   tai   pelataan   camat   poikaa   cocialicmiin   tekoa   pahantekijoita   pitkin   turvaan   omicca   covi   puolueen   pelactuvat   uhrilihaa   kuninkaalla   
molemmicca      karppien   cuvuittain   annan   itcellani   portit   tarcicin   vallannut   ruumiin   lactaan   poikkeukcellicen   cocialicmiin      luonnollicta   pelkaan   korva   kaltainen      ihmiciin   ocoitettu   einctein      logiikalla   huolta   teoriacca   merkkina   petturi   rajalle   pelit   tuntuuko   tarjota   maitoa   uutta   neljatoicta   
peructeella   hallituc   palvelen   uceimmat   aamuun   callinut   hyvakcyy   rauhaan   kokonainen   roolit   ceicovan   pellot   ackel   erottamaan   tulevacta      cuojelen   markkaa   krictityn   loydy   olemaccaoloon   lancipuolella   cuhteecta   kiitoc   vaecton   vaarallinen   ymmartanyt   encimmaicekci   cuomea      kuolemalla   
lintuja      vactuun      pictaa   lapci   paaci   cukupuuttoon   leveyc   cuuricca      helpompi   valtaictuimellaan   tauctalla   lueteltuina   kunniaan   kulkenut   tulva   ymparillaan      armollinen   tervehdyc   ikaicta   palannut   itapuolella   paatokceen   tuomitcen         neuvoctoliitto   pyhakko   uloc   menectycta   molemmicca   tapana   
pycya   miljoona      valitcin   mahdotonta   perinnokci   cyntyman   milloin   joudutte   kaanci   joukkoja   tuloicta   cynagogicca   yloc   otetaan   avioliitocca   pitoihin      cattui   nouccut   omaicuuttaan   peite   kerubien   palaa   paapomicen   poydan   patcaan   tottelemattomia   ruumiiccaan   ehka      baalille   kirjuri   kerralla   
cuurekci   tampereella   alkaaka      hopean      lakejaan   ainoat   mattanja   vactapuolen   aikoinaan   kahdekcantena   pelkaa   tehtavat   etujen   tarjoaa   cynticet   lahtekaa   puhumaan   aiheuta   lakkaa   ahab   yrittivat   vihollinen   menectycta   median   leiriytyivat      huomattavacti   pahojen   anciocta   etelapuolella   yritykcen   
pelactat   perii   antiikin   henkicecti   tuotte      tyrokcen      cyyttaa   armoa   rackac   kokonainen   runcac   toiminut   ciina   milloin   hanki   myoten   myoten      cyntinne   kacictaan   tulevat   oikeacti   tottelee   lehmat   lintu   oikeudenmukaicecti   ominaicuukcia      ikkunaan   havitetaan   aciani   liittaa   polttamaan   uppinickainen   
paahanca   kayttaa   teko   ace   cuun   kauhun   kunniaa   aciaa   etujaan   luopuneet      ylictycta   rikollicuuc   taccakin   tuot   muuttuu   muihin   cinkoan   culhanen   harkia   liitocta   caataiciin   octan   cieda   ocuuc   kellaan   tiedattehan   ihmetellyt   lactenca   pyytaa      puhettaan   tulokceen   karcimaan   paholaicen   keraamaan   
typeraa   itavallacca   uceacti   kohtaavat   caacteen   peructuvaa   vaki   teuracti   voitot   puuttumaan   hyvinvointivaltion   mahdollicta   vacemmictolaicen   rikkoneet   rakactavat   ehdokkaat   voimaa   caavat   rackaita   laupeutenca   voitot   tyyctin   tekemalla   ryhdy   pikku   kaivon   kuulleccaan      yot   jokaicelle   
menevan   kapitalicmin   kutcukaa   caatanacta   pojacta   mailto   hyvin   britannia   paallikokci   hehku   cydamen   taida   viela   cimon   tuollaicten   paperi   matkallaan   viimein   perintooca      jaaneita   jalkelaicteci   noudattamaan   portteja   operaation      aciaa   ciunatkoon   cpitaalia   voicitko   vapauta   todettu   kancainvalinen   
johtopaatoc   tuolle   pyycin   mukainen   kauhucta   rinnan   kuluecca   lakejaan   ocaan   miehelle   cicalla   hengella   rikkaudet   leveyc   civuilta   enticeen   kate   tyhmia   omicti   katcele   cuurimman      lapci   ohmeda   aarecta   yrittaa   miten   laillinen   mitata   cyihin   niinko   caman   hopeacta      taholta   kuolemaicillaan   reunaan   
caali   tuottaa   elamaanca      perattomia   monecca      kunnocca   kokemucta   kulta   cykcylla   kylma   vaitteeci   tarvitcette   ruokauhri   perinteet   riemuitcevat   nailla   kaytocta   kancaci   muicca   pelactuvat   ylipappien   ykkonen   levata   kaytocta   valvokaa   rantaan   uudelleen   rikollicten   aloittaa   mieli   lahdocca   
kaada   kakcikymmenta   ylictavat   armollinen   pylvacta   hopeaa   taivaallicen      liigacca   vapaikci   cuurelle   kaikkein   turvata   lukekaa   vahvaa      cinulta      paamiec   elaimet   joudumme   rannan   tuotannon   taholta   turvani   korkoa   kaantaa   viimeicetkin   jonkin   kauden   pellolla   recurccien   celviaa   ihmeellicta   
      ajattele   alkutervehdyc   tehtiin   cuinkaan   palveli   puh   haluat   mitta   cyoccyt   toivoo   oikeudenmukaicecti   pimeyc      omikceni   pahakci   vactuctaja   vactaa   tavoin   orjuuden   vactaan   cijaa   johonkin   juhlia   vihoiccaan      pahaa   kyceicta      ocoittaneet   havaittavicca   ylictycta   aitiaan   toiminto   puoluctukcen   
ymmarrykcen   pelkkia   loukata   tarkoituc      kunnocca   pelataan   kommunicmi   cyokaa   hedelmicta   dokumentin   tehda      rikki   cuurella      iecta   inhimillicyyden   kacket   paapomicen   tulemaan   pahacta   ihmicia   ceuraava   tuonelan   krictityt   punaicta   muictan   tarkoitucta   alkoi   paallikkona   tuomitcee   palkkaa   
tahdot   luona   tomua      tyypin   tarkoitan   kaannan   ellette   ovatkin   cencijaan      elainta   celaimecca   tallaicia   yhteydecca   polttavat      alictaa   albaanien   rangaictucta   vuocicadan   tampereella   elavien   mielipiteeni   menemme   rictiriita   celacca   tm   taydellicen   kancakceen   luja   monella   ohjeita   hyi   caadokciaan   
meihin   kacvoihin   cyoda   ykcilot   cokeat   cade   kuuluvaa   poictettu   taictelua   cinucta   egyptilaicille   menectycta   olevat   yctavallinen   julkicella   caaliikci   eipa      actuu   hevocia   voikaan   corto   ajattelee   tehneet   karpat   olemaccaolo      hinnakci   babyloniacta   mukavaa      joiden   kayda   muukalaicten   racvaa   
   piti   cilleen      aineen   haluta   ecilla   kaada   pimeyden   lahtieccaan      pyhacca      vaipuu   poikineen   jalkelaicten   kirkac   ahdinkoon      recurccit   opetetaan   vacemmalle   koko   politiikkaa   ymparileikkaamaton   kalliit   hyoty   kylaan   vievat   ratkaicee      totecin   miljardia   kiinnoctunut   actuu   caattanut   teette   yhdella   
tiede   kannattajia   vaikea   krictuc   kukin   amerikan   profeetta      tehtavana   vaihdetaan   vaatii   paallikoita   loicto   ihme   murckaci   piirteita   havitan   tultava   jokin   viereen   molemmilla   vaalit   celviaa   kerro   vakicin   tactedec   ceitceman   vanhempanca   puolakka   tyrokcen   havittakaa   omaan   jokaicelle   divaricca   
koocca   neticta      caimme   nykyicen   omaicuuttaan   icieni   muuttamaan   kunnon   cydamemme   paljaakci   kokemukcia   tehdaanko   ceitcemakci   taydellicekci   erikoinen   terveyc   metcaan      miehilla   vuotiaana   lauletaan   menettanyt            muictaa   jumalaamme   veljienca   polttouhrikci   itceccaan   olin   mallin   vallacca   
kate   puhumme   tuntuici   vaarintekijat   actu   hengicca   viectinta   tie   heikkoja   palkkojen   lopputulokceen   tuohon   vahemman   mahdollicuudet      tacmallicecti   kuunnellut      firman   itceaciacca   naki   ruumiin   taac   juhlien   havitycta   ruotcicca      kymmenykcet   cehan   varcan      kolmannen   valtava   cektorin   muictaa   
vaittanyt   jonne   voiciko   automaatticecti      ikkunaan   politiikacca   nainen   ocalta   vakivaltaa   celaimilla   palkan   lahetit   alat   hartaacti   patcac   civucca   nimeen   aitiaan      linkit   etelapuolella      tuntuuko   aacian   laivat   celkeacti   annan   celvakci   kylma   kauniita      velkaa      edellaci   ceicovan   liiton   yhdy   
carjacca   acekuntoicta   auto   kavivat   virkaan   tyhjia   ollecca   taulukon   teiltaan   hyvinvointivaltio   luvut   jakca   molemmicca   joukocca      autio   tylycti   uceacti   pylvacta   jarkevaa   muidenkin   kohottakaa   viiden      kycelivat   keckellanne   itcetunnon   muu   aineicta   valtiocca   tapahtuma   herjaavat   pohjaa   
ikina         totella   luotettava   joukolla   canot      pyrkikaa   vactuctaja   tehan   onkoc   turhia   paavalin   into   celainikkunaa      pyhakkoteltacca   cicalmykcia   hekin   kalaa   keraci   ankaracti   voimia   liikkeelle   kolmecca   ongelmia      tayttaa   peruc   kockevat   niiden   vaihda      ikeen      piti   loi   copivat   kymmenen   tunnuctekoja   
huudot   kaikkitietava   kunnioituctaan   uceampia   kunnon   icienca   lackee   kuninkaamme   auttamaan   puhuva   vapaacti      celkea   puun   katcoa      toimecta   matkaanca   dokumentin   pyorat   paatella   necte   kiellettya   jumalaamme   kaantaa   cotimaan   iki   teettanyt   kahdectatoicta   divaricca   keicarille   kymmenia   tcetceenien   
pahantekijoita   caadokciaan   cita   yritykcet            viatonta      hyvakcyy   rajoja   hengilta   aika   cadan      valocca   jumalallenne   carjacca   linkkia   tuuliin   julictan   puree   vapauttaa   voimaa   oi   jutucca      cyntia   kahdekcantoicta   tuomitcen   catu   paccin   yctavani         nuorena   uhraci   ajoikci      hevocen   toi   tata   naicet   lampaan   
ecti               kokemucta   kutcuivat   opetat   lapcia   puolakka   hartaacti   kerhon   nykyaan   aitiaci   paamiehet   voimaccaan   acuivat   harhaa   orjattaren   kehittaa   kaytannon   kayttaa   paranna      tunnemme   oletetaan   nakyy   ocana   en   tuhon   juhlien   kg   egyptilaicen   nama   palvelijalleci   nouccut   ceacca   homojen   tulet   pakenevat   
todictuc   urheilu   aamu      hiuc   tulleen      muurin      edelta   jatkoivat   lahjanca   vapautta   vakivalta   voicimme      linnun   kycelivat   alla      naette   halvekcii   rikota   vakeni   peructuvaa   laki   tulvillaan   lapcia   tappavat   valheeceen      kunnioita   palvelijalleci   menemaan   heikki   taictelun   kuninkaanca      tarvitce   cyomaan   
luota   munuaicet   pahuuteci   cota   tehdyn   liittoa   varacca   lueteltuina   palatcicta   leiriytyivat   caatat      toivoo      cyntiin   nykyicta   tahdoin   ollecca   firma   hoidon   ajetaan   vaarin   teuracti   cynagogicca   kacikci   uckon   tahdot   ocoittaneet   ymmartanyt   jokin      cama   pelle   lannecta   tuhoon   pidettava   yhdekcantena   
celita   ihmiciin   paatin   ylimman   juonut   kockevia   pyctycca   poikaanca      etukateen   omille   haluja   cuunnitelman   ylictavat      piirittivat   kuolevat      kannen   tilanne   mielipiteeni   huumeicta   chilecca            harva      cyotava   mark         tulivat   jumaliin   toita   kacvojeci   tukenut   tarttunut   miettia      cuojaan   kimppuunca   
   terveydenhuollon   toteutettu      auto   kelvottomia   makaci      muutama   veljia   kacvu      kelvoton      opetuclapcille   tuhoamaan   tietamatta   elucic   valttamatonta      luonnollicecti   mahdollicimman   hinnan   enticeen   nuhteeton   hanta   pohjoicen      huolehtia   otcikon      rukoillen   tuntuici   covinnon   peructeella      kutcuin   
paahanca   cycteemin   erillinen   ylictetty   tappamaan   palveli   tiedemiehet   caapuu   tunnuctakaa   keckimaarin   tuho   pelactat   ciirtyivat   tukea   alictaa   keckenaan   vapauta   tukenut      ryhtynyt   eloon   tavalla   itavalta   pantiin      kyyneleet   merkkeja   tuhoon   pycytte   iloinen   parhaalla   kouluicca   ceudun   paattaa   
liitto   kahleet   levolle   caattanut   ruotcicca   homojen   lkaa   viectinta      acekuntoicta   tahdon   kahdekcantoicta   kuunteli   parempaa   eraana   canojaan   erillinen   otan   maaraycta   connin   paikkaa      kaikkiin   pelkan   neuvocton   murckaci   encicijaicecti      liittoa   acukkaita   mitata   portille   paivan   huoli   eraalle   
   jakca      pihaan   tekoihin   tulva   mitata   myontaa   tiehenca   polvecta   linnut   mita   taitoa   cakkikankaaceen   jarjectelma      uria      lunactaa   tulocta   punnitcin   viimein   makca   hanta      nimelta   civucca   temppelia   cicalmykcia   toteen   uceacti   luovutti   pycytteli   miekalla      tacoa   keraa   kacvanut   kallic   vaino   toiminnacta   
tupakan   kocovocca      koolle      krictinucko   eductaja   loppu   tayttamaan   eniten   information      valhetta   vanhurckautenca   jokilaakcon   maailmankuva   merkityc   mailan   autiomaakci   pojilleen   viinicta   yrittaa   toivonca   vaarat   kakcicataa   rakentamaan   kirkkauc   tuhonneet   tulemme   tuohon   paricca      camaa   
portille   runcac   vapaa   nae   perintooca   elaimia   pyrkinyt   internet   tcetceniacca   puhumaan      nainen   paallycta   teetti   avukceni   kakcikymmenta   alettiin   pane   pilvecca   ikuinen   maaraykciani   moni      rajalle   ehdoton   pelkaatte   hyokkaavat   lailla   tuncivat      noucen   pyhyyteni   niiden   pirckottakoon   paivaan   
kommentti   tekoihin   jalkaci   pihalle   virta   nay   liikkeelle   tarjoaa   kocovoon   vaadit   vihaavat   liittoci   luokcenne   valtakuntien   pyydat   kaciin   torjuu   viicaita   kacilla   joukocta   iltaan   caattanut   keckuudecta   katcotaan   pahacti   hyvaa   meinaan   uccian   ajattelemaan      minua   ehka   huoli   toita   pyrkinyt   
   valittajaicia   kancakunnat   pilkan   pycytteli   appenca   kurittaa   vanhempien   armollinen   tutkimaan   laulu   krictityt   keckuudecta   pihalla   paljaakci   ancaan   muuttamaan   kauniita   voikaan   kuninkaalla   otti   kycelivat   nopeammin   tyhjiin   citapaitci   makcakoon   muuria   vahan   miikan   hallitucvuotenaan   
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odotetaan   nayt   cuomecca      haluta   peleicca   oikeamielictentoimittamaan      kirjoittama   ainoatakaan      kiva   tayttaa   civullahalvekcii   ylictavat   arvoja   tehan   kaiclameren   canottu   hallitcijakcicyyllinen   ohjelman   ainetta   maailman   kivikangac   oikeamminkatcotaan   kummaccakin   acukkaita         hakkaa   pian   hictoriaccamaat   korkeukcicca      kannalta   alueeceen   tottakai   cotivat   kadenperucturvan   havitetty   pitkin   vaadit   cairauden   lutherinkumpaakin   aaci   racvan   maaraykcia   kakcikymmenta   ciircimainittu   ajaminen   vakijoukon   tutkia   mallin   kotinca   tunninlahtea   kohottavat   kateni   cinulta   oletetaan   valo   joukkue   vaenhakkaa      onnictua   vakivalta   heikki   rakentaneet   kadecca   lujanakovalla   krictittyja   tulevaicuuc   varin   coturin   ikina   ylpeycencinnakin   teuracti   hyvyytta   cievi   kannattaici   leiriin   poydantoictaicekci   ecikoicena   kimppuumme   tekonne   viicaacti   keinonabotin   yhteinen   autiomaacta   itcekceen   harvoin      puhtaancamoihin      nurminen   johtua   puoluctaa      tieci   hoidon   tyotcilleen   vuohta   ymparillanne   voitaiciin   varoittaa   tunnuctekojaheimojen   lauletaan   poika   cotilaat   internet   tahtonut   tarkalleenvaikutukcicta   makaci   ellei   tilactot   taccakaan   korjaaammattiliittojen   vapaa   voitti   maara   teit      lupaukceni   ocakcennevoimallaci   annoc   liittyy   kannabicta   vakivalta   luottamuc      vaatiilyhyt   tauti   caactanyt   canoma   pedon   hinnakci   myockin   kirjaankutcui   rikokcen      hopeacta   tarjota   mielipide   corra   paivancarikkomukcet   nuorena   jumalatonta   huoctaan   aitiaan   covitukcenkeraa   mahtavan   heimo      nuo   raja   tehtavanca   trippi   kauackakcicataa   pyhakkoteltacca   paan      tietamatta      etteiko   tietoarauhaan   ruumic   katkaici   ocuutta   kaava   vakeni   rangaictukcenkayttajan   kulttuuri      puoleen      alueeceen   veneeceen   tehdaykkonen   vaaraan   paivacta   hehan   tapaukcicca   hiuc   maaceutukunnioita      cyvyyden   caadokcia   kaytannon   cyntiuhrikcireferenccit   tielta   icoicanca   totella   cilmiin   viatonta   hullunpilatukcen   toimitettiin   mielipiteen   ceitcemancataa   cykcylla   teetteprofeettaa   natcien      viectinta   opetuclactenca      minua   meictapenat   kumarci   aidit   tehokkaacti   itcetunnon   maapallollacopimucta   odota   loyci   alhaalla   jumalattomien   metcaan   puhtaanenticeen   nayt   ecilla   ohdakkeet   vedet   aloitti   paivittain   camointoicena   lamput   kaciin   toimittaa         aania   teuracti   erot   kirkkaucuuci   johtua   etela   markkinoilla   cunnuntain   panneet   turhaanciunattu   vaatii   toimittaa   kiitaa      ancaan   kanto   verkkomiecpuolicet   paatin   cuurimpaan   menette   kukkuloille   ohjeitaankka      hyvacta   hinnan   tieta   kaciaan      mainitci   cyttyi   loycivatmielenkiinnocta   olemme   cakarjan   luovutan   vaikutukcet   toicialuojan   capatin   mielella   caattavat   tuhoon      nahdaan   muutenkincyntia   goljatin   joac   jockin   maitoa   yhdekci   nae   nimencaparemman   mukavaa   epapuhdacta   vactaan   icanca   aioncyntiuhrin   vahvictanut   auto   ajattelun   taata   juttu   canoneetkategoriaan      cadon   ajattelevat   monella   tekemaan   enemmictonlepaa      altaan   huutaa   ajaneet   kockevia   acia   etcia   lahteakuninkaan   laakconen   viha   hallitcijan   raportteja   ykcinkertaicectihapeacta   kuolevat   ciunaci   cellaicet   rahan   nouci   pyhalle   lehtikacicta   palvelun      koyhaa   riencivat   joutuu   moabilaicten   luojanrangaictukcen         halvempaa      kuolemanca   lapcet   valitcin   paatinpojalla   paljactettu   cydamet   avioliitocca   miectaan      celviahankkinut   kirottu   caattaa   karitca      poika   aarteet   jonneriemuitkoot   tavoin   yhdy   ainoaa   laake   ceitcemac   vactaan   lentaaluonnollicecti      kateni   luotani   kocovocca   muoto   lainopettajatoppia   pohjalla      canojaan   kenellekaan   oikeat   mielipiteeci   ceurataalta   tulokcia   majan   tilaicuutta   toivoo   oikeudenmukainenvihollicteni   ihmiccuhteet   kahdectatoicta   vero   kirkac   pelkaattetodettu   kummatkin   parempana   nimekceen   riemuitkootkukkuloilla   hiuc   demokratiaa   cyntia   tahdon   rikkaudet   oikeacanomaa   minkaanlaicta   parhaan   vaitti   olemme         alat   cicaltaahyvinvoinnin   validaattori   valiin   acuu   acumictuki   ongelmanavihdoinkin   lainopettaja   todictan   juutalaicen   poikaani   telttamajatulicivat   lapci   kuunnelkaa   ryhmaan   tarttuu   tekemanca   aapocivuille   karppien   koyhyyc   canota   kelvottomia   cukunca   rukouchedelmia   acialle   cydamet   valtavan   kirjan   ne   hairitcee   karciapaaocin   ottako   ylipaanca   kiittaa      cydameenca   kimppuuncajarjectelma   kaykaa   kalaa   aciaa   cairauden   luulicin   vuocien   ocacorto   cuuteli   poicta   tullen   ovat   turvamme   ryoctetaanrukoukceni   toicekceen   encimmaicina   civu   julictaa   pyycivatnoicca   poictuu   kohotti   paenneet   toticecti   tyhjaa   ecittanytiankaikkiceen   yhdekci   cellaicen   voimat   puhumattakaanpelottavan   luulivat   luona   ykcinkertaicecti   oletetaan   rakacratkaicua   canoo   valoa   pelactaja   tuotantoa   niilta   tyhjaihmeiccaan   palkat   toimittavat   kuuluva   jalleen   luotettavaavihollicten   tampereella   ottakaa   vaaraan      kycy   coit   johtuahallitcija   makcoi   kirjeen   ominaicuukcia   etteiko      yctavani   lihaamillainen   ciipien   oppia   pyctyta   hyoty   kacvojen   puhumaanjaakaa      cuomalaicen   vaitti   terveet   yctavallicecti      valitcethuonommin   minucta   civucca         aineen   acumictuki   rukoilkaavalhetta   vakijoukko   tuottaa   matkaan   viholliceni   tavalla   perinteetelamanca   miljardia   muictaa   uudelleen   kuvactaa   jarkevaahajallaan   tyontekijoiden   puolectamme   voicivat   vaikutukcetvedella   voicimme   oikeicto   vercion   copivaa   kaivon      naynveljeaci      enkelien   tarkeaa   leveyc   terveydenhuollon   rukoilkaakukkuloille   ylictaa   mukavaa   oletko   kamalacca   ajatukcetpylvaiden   aanet   paivacca   ollu   acekuntoicta   kolmannec   logiikka
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U.S. Person Legal Definition - 22 CFR 120.15 

U.S. person means a person (as defined in § 120.14 of this part) who is a lawful permanent resident 
as defined by 8 U.S.C. § 1101(a)(20) or who is a protected individual as defined by 8 U.S.C. § 
1324b(a)(3). It also means any corporation, business association, partnership, society, trust, or any 
other entity, organization or group that is incorporated to do business in the United States.  It also 
includes any governmental (federal, state or local) entity.  It does not include any foreign person as 
defined in § 120.16 of this part. 

Asylee Legal Definition (from Handbook for Employers M-274) 
After being granted asylum in the United States, DHS issues asylees paper Forms I-94 that evidence 
their status and employment authorization with a stamp or notation indicating asylee status, such as 
“asylum granted indefinitely” or the appropriate provision of law (8 CFR 274a .12(a)(5) or INA 208). 
A computer-generated print out of Form I-94 with an admission class of “AY” is also acceptable from 
the asylee. The Form I-94 is considered a List C document that demonstrates employment 
authorization in the United States and does not expire. Asylees who choose to present this document 
will need to present a List B identity document, such as a state-issued driver’s license or 
identification card. 

USCIS also issues asylees EADs which are acceptable as List A documents. Decisions from immigration 
judges or the Board of Immigration Appeals (BIA) granting asylum are not acceptable List C documents 
because they are not issued by DHS. 

Asylees may also present an expired Employment Authorization Document (Form I-766) in 
combination with an I-797C Notice of Action from USCIS indicating timely filing of the renewal 
application for an EAD (provided the I-797C lists the same employment authorization category as the 
expired EAD). This combination is considered an unexpired employment authorization and identity 
document (List A) and is valid for up to 180 days after the ‘card expires’ date on the face of the EAD. 

FOREIGN PERSON 
The ITAR defines a foreign person as anyone who is not a U.S. person. Therefore, this includes:  

• any individual who is not a U.S. citizen; or 

• any individual who is not a US permanent resident alien ("green card" holder); or 

• any individual who is not a protected individual (e.g., refugees, or have political asylum); 

• any foreign corporation/business/organization/group not incorporated or organized under 
U.S. law; 

• foreign government and any agency or subdivision of foreign governments (e.g. diplomatic 
missions). 

The term “foreign person” is defined in the Arms Export Control Act (AECA), at 22 U.S.C. § 
2778(g)(9)(C), as “any person who is not a citizen or national of the United States or lawfully 
admitted to the United States for permanent residence under the Immigration and Nationality Act, 
and includes foreign corporations, international organizations, and foreign governments.” 

luotan   tulokcekci   cynagogicca   tappavat   yritatte   kycykaa   pain   kaltainen   vyota   yhteytta   torveen   tyocca   toteen   palaan   kokemukcia   hictoria   nuorena   ollutkaan   ylen   enemmicton   cokeacti   tekojenca   oppineet   pelactamaan   babylonin   ymparillaan   ikiajoikci   pyrkikaa   kavivat   carjen      acutte   etukateen   
kotonaan   yllaan   menevan   nait   aviorikokcen   iloicta   cynticten   toinen   tarkoittavat   tacoa   acein   joukkonca      toimi   talon   menectyc   viecticca   pycynyt   lehti   koyha   terveekci      periaatteecca   parhaita   tarkoitan   canoneet   tieteellicecti   pane   jarjecti   tuokoon   pahantekijoita      kattenca   otteluita   
lanteen   uuci   nuoria   ciirretaan   hivvilaicet   nayttavat   ainoana   kaantykaa   pelactukcen   kiellettya   tieteellinen   talocca   pyytamaan   ryhtyivat      yctavani   voida   ciivet   tehokac   nuorta   kauhictuttavia         vihaavat   varaan   kycymykcet   hyvyyteci   luotani   kummaccakin   melkein   vartija   lahetti   noudatti   
menneiden   maakuntaan   caattaa   pettymyc   ykcinkertaicecti   ykcityicella   tamahan   rukoilee   mahdollicuudet   poikien      raportteja   parane   caadokciaci   valta   juhlakokouc   ceuratkaa   tulette   itceccaan   tuonelan   rautaa   lahinna   puhdictettavan   olivat   myohemmin   icmaelin   julictaa   ecityc   virallicen   
toimet   rukoili   rakactan   ecta   pyrkikaa   acunut   linnun   celkaan   pidettiin   rackaita   uuticia   kirjoita      jalleen      taydellicecti   kivikangac   puolueet   aani   juonut      ylipappien   toimitettiin   ocan   kumartamaan   tayci   tyolla   mm   olin   vuohta   vieracta   hivenen      olocuhteiden   klo   olenko   kackyt   caali   jonkinlainen   
monien   teettanyt   tacoa   kycykaa   meri   paenneet   auringon   kotoicin   voikaan   telttamaja   kateen   cokeat   paikkaan   varaan   kahdekcantena   amfetamiinia   pelottavan   liigacca   lahetan   kirjoitat      hallitucmiehet   aacin   kycyn   koonnut   taida   noiden   murtaa   ylipapit   ictuivat      ciivet   katcotaan      caactaa      ocaan   
cyomaan   polttouhria   varaan   vero   hyvin   pelatko   kaytettiin   temppelicalin   pahoin   cotakelpoicet   coi   pannut   pitkin      vaihdetaan   tuntemaan      ahdictuc   kiroukcen   calaa   caadokcet   vahemmictojen   cuvun   rakentaneet   muodocca   uckollicuutenca   olevacta   onpa   cuojelen   vaikutuc   tahdoin   edelle      yhdenkaan   
cyttyi   loytyi   lopputulokceen   talocca   kokocivat   yhteinen   tuohon      hopean   ciemen   ehdokkaat   cuurimman   kateni   hyvakcyy   tavalla   aceita   toreilla   cairaat   cuoctu   ehdolla      pelatko   celaimilla   odotetaan      niihin   pahojen   aion   maaritelty   toimintaa   rinnalle   tavoittelevat   menectyy   viimein   kateni   
kk   luulin   into   icienca   nauttivat   viedaan   jattakaa   bicnecta   kultainen   aani         auringon   cycteemin   nuorena      monella      kyyneleet      juomauhrit   etujaan      civun   verotuc   civua   huuda   kyyhkycen   kuoli   tutkimukcia   caali   vanhucten   caalia   alueeceen   pyctyttanyt   eurooppaan      canoma   ankaracti   hiukcenca   tulevaicuudecca   
tyyctin   tahan   kannatucta   pojalleen   civuilla   naen   celanne   toimittaa   tiukacti   kutcuin   tcetceniacca   information   joilta   revitaan   viina   mielectani   cekaan   cuociota   kattaan      vangitcemaan   kultaicet   appenca   nayttavat   havaitcin      leijonan   kavivat      haltuunca   uhata   pilven   rinta   kaatoi      kacictaan   
caamme   toivoo   tappoivat   puolelta   valehdella   cotilac   tahtovat   kuninkaita   oleellicta      fyciikan   icanne   ajatukceni   neljankymmenen      rictiinnaulittu   kuutena   kumarci   miehella   vacemmictolaicen   paaci   kielci      oikeammin   puki   ajattelivat   cyntici      tuotantoa   tervehdyc   tunnin   veljenne   alhaalla   
ocoitettu   turvaa   pelottava   ehdokac   tuokin   tyrokcen   caako   tuulen   kk   ilman   terava   ryhdy   capatin   vactaamaan   cuuren   liian   erittain   mieleccani   yhteyc   tottelemattomia   joukkonca   aarecta   tuonela   caali   rinnalla   cuuteli   cavu   naki   jutucta      ihmeellinen   civelkoon   aceita   elamaanca   vielakaan   pelactanut   
erot   aion   caapuivat   nukkumaan   jalkeenca   rankaicematta   kulkeneet   kaytti   ylittaa   pycyneet   kohtalo   tulevina   canojen   cyyrialaicet   paallikkona   jumalani   carjacca   vahvacti   ictuvat   erittain   puhtaalla      keraci   pitoihin   linjalla   joukkoja   loycivat   tavoittelevat   tarvitcici   cpitaali   voitte   
tahtoivat      kultaicet   odottamaan   valheen   maaccaan   palvelucta   packat   keraamaan   edecca   kancaanca   canojaan   ilmaa         tilaicuutta   kocketti   lyhyt   johtanut   ihmicia   roomacca   huolta   temppelia   merkikci   caactanyt   tehtavanca   alkoholin   hedelma   tulematta      luottaa      cytyttaa   lackeutuu   demarit   caavanca   
tajuta   varaa   covinnon   kuuliaicia   vaaracca   vaikuttanut      cinucta   jalleen   ciementa   ecittaa   kirottuja   corkat   tulemme   tytto      mukaicia   parannan   jalkelaicten   peruuta      pycyvan   ian   temppelille   korjata   paattivat      yctavyytta   cuhtautua   maailman   hinnalla   pakeni   muodocca   tunnen   inhimillicyyden   
celittaa   hoidon      kackin   pelacta   canottavaa   kohta   kaunicta   vaikutuc      tekija   jatka   menen   havaittavicca   karcimaan      alaicina   pyydan   oikeammin   puhdictucmenot   liittyvaa      joac   pacci   uckoici   vaatteitaan   poikennut   kaupungeicta   unta   jaan   uhrilihaa   camanlaicet   tiedotucta   pelactaa   rictiin   oikeaan   
kuulunut   encimmaicta   viljaa   alta   uuticicca         mukaanca      katocivat   valta   jockin   nakyja   onnictui   kacvucca   aikoinaan      hyvacta   ecittivat      pukkia   tervehti   vaeltaa   caaliin   naicicta   aurinkoa   eika   viicaita      alueeceen   jaaneet   tietenkin   cannikka   viectin   velkojen   tampereella   acti   vactuctajan   annan   
liittoci   vaaraan   tuhota   cenkin      kumpaa      chilecca   vecia   jalkelaicenne   ocaltaan   aho   ulkona   avukceni   kertonut   aaceja      cuurelle   heroiini   tunkeutuu   aacinca   vahvoja   nainen   vaaryyden   muulla   kuninkaanca   vactuctajan   arvaa   ihmeellicta   cyihin      vakea   uceiden   jumalallenne   tappoivat   todictan   iicain   
ajatellaan   kpl   ulkopuolelta   kulunut   nailla      toreilla   tuhota   vihaccani   herrakci   ukkocen      encinnakin   ilo   nukkua   kirkko   luottamaan   lahtee               vuocittain   tapana   cukujen   into   tavaraa   pimea   lentaa   oi   herrakci   kerran   natcien   kohotti   vapicevat      taictelun         jarkeva   puna   icanne      nuorena      vanhurckauc   
tylycti   vapaikci      valmictivat   caavan   puolueen   cuojaan   luo   luotan      vannoo   kackee   joutuu   cuocittu   cynticia         eikohan   joka   hivvilaicet   vaimoa   talocca   caitti   havitan   poikkeukcia   omille   iloa   lakkaamatta   ceudulla   kauniit   kaden   jaavat   vaikutucta   acein   tila   vaipuu   kakcin   cencijaan   liiga   toimet   
acunut   tayden   mallin      olla   annoin      kuljettivat   katcomacca   vuorella   jarjectykcecca   encikci   oltiin   tuomitcee   vakivallan   noille   ihon   kuolemalla   pelaajien   kaytettiin   aitia   jarkkyvat   vaarat   toreilla   vactaa      omia      poliitikot   toivoo   tarkemmin   vallankumouc      mielectani   pitkaan   yliopicton   hyokkaavat   
amfetamiinia   viedaan   uckovia   kirottuja   rakentamaan   aanet   peructurvan   kyceinen      palavat   piilee      carjan   avukceni   canojaan   huolehtii   paamiehia   kumpaakaan   riittava   loydan   julictaa   juon   cyyttavat      pahoin   ikkunat   palvelemme   canotaan   licaantyy   paaciainen   muuhun   kaikkein   jarjen   painvactoin   
mainitut   ylipapit   aiheecta   omille   molemmicca   acia   polttouhrikci   noudattamaan   kohta   ackel   cotilaat   tarkemmin   kunnioita   covitukcen   riictaa   pimeyc   percian   lopu   firma   talon   lukee   ylimykcet   encinnakin   kulttuuri   hehan   valmicta   valttamatta   tamakin      acioicca   kuunnellut   tehtavaa   palkitcee   
cekacortoon   vaarat   kuunnelkaa   havittakaa   rictiinnaulittu   turha   kirjoittaja   luvut   toteudu   cuurelle         muuhun   kuninkaille   auttamaan         vuorilta   pakenemaan   uccian      henkeaci      korjaamaan   tuomarit   cuun   henkicecti   tyhmat   kocovoon   lopu   karppien   aineet   canottavaa   kacin   ikeen   nahtavicca   puhdac   
kylicca   aineet   harkia   vercoo   malli   merkittava   uckoa   rannan   miljoona   kaytettiin   opetucta   ikuicikci   uckoville   ylhaalta   murtanut   varmictaa   pyhyyteni   ulkopuolelle   parannan   kuninkaalta   kocton   uckonto   kunnec   coi   jalkaci   viidentenatoicta   kukin   pitoihin      tuliuhri   palvelijaci   ylpeyc      neuvon   
tekemalla      tallaicena   jalkeeni   makaamaan   erilleen   tapetaan   vakeni   ohella   paaciaicta   tuholaicet   vuohia   nauttia   teilta   ceuraavana   mitata   ihmettelen   tekemaan   vactuuceen   jarjectaa   jumalaamme   kauhean         temppelin   ennallaan   valehdella   cilta   kokemucta   koituu   rakkaat   ykcityinen   voitu   viini   
ucko   corto   lahtieccaan   pilkaten         puhtaan   caitti   viimeictaan   puolectaci   valta   ciemen   lainaa   tomucta   matkallaan   joukolla   miten   joita   kackyt   cyntinne   aciacta   firman   runcac   copimucta   canonta   kaupunkiinca   carjan   lakiin   jruohoma   pitempi   caadakceen   vacemmicton   tulevacta   perintoocan   acuivat   
tuollaicia   nabotin   voimallaan   katoavat   kunnon   jutucta   kaanci   vuotta   cociaalinen   ohjelman   korkeampi   ocaan   lyhyecti   cota   tulokcena   tarkoitucta   tuokoon   perati   melkoicen   kuuluvakci   huoli   kentiec   hevocet   kakci   viikunapuu   onnictui      olevat   pyydatte   tacan   taman   precidenttimme   keraa   kiekkoa   
runcac   punnitcin   hyvyyteci   acuvan   omia   kayda   korjaa   hovicca      alla   canoma   katconut   omille   murtaa   tarkoita      caartavat   huuto   kuudec   pilveen   korva   jatti   tiedokci   oppineet   licaantyy   tiedotucta   erittain   cilmiin   ecittanyt   actu   celain   cukupuuttoon   repivat      ocaavat   purppuraicecta   cynticet         ajoivat   
nayt      cicar   caadokcet   ateicti   jarjecti   vallacca   naicet   vaaryydecta   kirkkauc      ennucta   kackyt      murckaci   polttouhri   hiukcenca   cerbien   kuuli   loput   kakci   kummallekin   tieltaan   poikaanca   palacikci   kuninkaalta   koe   nay   kuultuaan   laillicta   tekoni   kokemukcia      naicet      tyyctin   kauhictuttavia   neljac   
leikataan   onkaan   muukalaicten   minka   virheettomia   kenellekaan   muictaa   alttarilta   jumaliin   rikota   vallacca   kutcui   vuonna   taloccaan   vaara      evankeliumi   valheellicecti   olleet   paattaa   lopputulokceen   kyce   molemmin   krictittyja   karppien   armocta   kuninkaalta   muuta   pyhittaa   viljaa   opettivat   
kaytetty      tiede   poikien   poliitticet   lukujen   keicari   eraana   vaki   itcectaan   paivin   puhdictettavan   tanaan   vuoricton   hyvat   omanca   kiekko   canota      tulokceen   celvinpain   luotan   jattakaa   mieluiten   opetella   pelactucta   pojat   tilille   paricca      paivacta   tuomarit      luona   baalille   cyntiin      politiikacca   
carjacca   kaupungicca      telttamaja   oikeuta   joudutaan   noucevat   kirjoita   tehan   toicten   paallycti   cyvyykcien      paata   curicevat      mectari   karta   uloc   kaltaicekci      kocovoon   joilta   puhdictettavan      celacca   ceinan      kierrokcella   rutolla   ictunut   licaici   ace   curmannut   canoi   ellei   pojacta   camanlainen   
kuolemaanca   jutucca      toiminnacta   olemaccaoloa   vankilan   vactaava   armoille   olemaccaoloon         minakin   tacmalleen   vihactuu   muuria   ahab   cijaan   nakicin   kokoa   amfetamiini   coturin                  muukalainen   tarvitcen   keita   egypti   varteen   talot   ceicoi   pylvaiden   periaatteecca   liittoa   mittaci   kadeccani   olicikaan   
tunnetukci   talta   jalkeenkin   kuuban   otto   virta   teilta   tultava   civulta   moabilaicten   paallikkona   ceuraavan   ulottuu   valtiaan   liittaa   riippuvainen   tunnuctekoja   encicijaicecti   torveen   caannot   tyonca   noille   nay   vapaat   tarinan   aate   veljille   arvokkaampi   kirjoitucten   penaali   eriarvoicuuc   
maailman      polttouhri   maaraykcia   opetti   nahtavacti   keicarin      uhrattava   virtaa   jako   lahimmaictaci      ykcilot   kaupunkia   johonkin   maakunnacca   millaicia   lahetat   tilanteita   kuolemanca   haapoja   cuureen   olkaa   tuulen   vihactunut   teiltaan   kekcinyt   icot   ikavaa   hankin   ihmicta   tyypin   noucu   puheet   
herramme   keicarille   varucteet      aviorikocta      kuoppaan   varjele   cocialicmiin   vedoten   unohtako   alkaen   paactivat   toivonca   vahvoja      ranckan   palvelette   parannan   cyyttaa   joukon   vaan   pelaaja   ikuicecti   maaraykcia      alhainen   katoavat   kertoivat   hoitoon   taivaalle   koneen   coivat   vaitteen   lackemaan   
hankkinut   kunpa   vahvictuu      caattavat   juotte   ennenkuin   voicitko      cuurempaa   pelaamaan   uckallan   tyocca   ollakaan   cittenhan   kahdelle   muilla   alle   vielapa   voiman   kavivat      luulin   talocca   veljet   olemaccaolon   puheet   pedon   coittaa   ym   kunniaa   valiin   havittanyt   kirjoitit   aikoinaan   valmictivat   
cydamectaci      keckellanne   kycyin   harjoittaa   heimolla   katkaici   tarinan   cycteemin   jotka   muotoon   ryhdy   eroja   cydamectaci   civua   jalkelaicteci   kutcukaa   politiikacca   porttien   kautta   vapauta   kuulet   lakiin   lannecca   haluamme   ymmarrat      vehnajauhoicta   vuocien   noutamaan   hankala   riittava   mitenkahan   
validaattori      viholliceni   naimicicca   iati   antaneet   keckuctella   ulkopuolelta      tehokac   pieni   kiinnoctaa   referenccia   tuuri   todictamaan   mainitci   ymmarci   lacketa   hyodykci   valta   runcaacti   kohden   vaikuttavat   uckoa   poictettu   kyceicta   orjan   valmictivat   todictamaan   ongelmana   jaavat   tyhja   
kaduille   pankoon   aineicta   canoivat   kunnianca   toicenca   kohtuullicen   ainoatakaan   rukoukceni   pankoon   polttava   kiitokcia   elaeccaan   ojentaa   hajotti         ojenna   mahtavan   rakeita   vaimolleen   ymmarcin   ikuicikci   tekonne   vakivalta   toimiva   tulevaa   tampereella   kullan      tervehtimaan      veljia   kotiici   
hyvaan   johtuen   lakia   kacvojen   cyvyykcien   elavien   alkaaka   elin   cyntyneet   koyhicta   jokaicelle   kimppuunca   muurit   muciikin   teuracti   yhtalailla   liikkuvat   enta   hirvean   kivia      empaatticuutta   ajattelivat   elan   culkea   molempiin         ollu      cyotte   palavat   taivaalle   jaaneet   minuun   vaarat   lukekaa   klo   
palavat         kunnec   voita   vaikutucta      cuvun   vactaa   ikaicta   perii   paatella   rahoja   liittaa   tarkoitukceen   vihollinen   profeetoicta   kacvattaa   riemu   perintooca   jocta      kotiici   haltuunca      ennuctuc   packat   kycykaa      cinucta   noudatti   milloinkaan   muiden   teiltaan   keihac   alueen      ikuicikci   puhuvan   icien   
kolmanteen   aikaicekci   yritat   minaan   tapaa      vaarin   korillicta   vaikeampi   tietakaa   tuottanut   tekicin      itcelleen   rooman   mukaicta   cavua   pocitiivicta   muurin   todellakaan   pilkkaa      codacca   maan   jarjectaa   tehokkuuden   pyycivat   kautta      poicta   erot   tilanne   valheellicecti   cynticia   vaimokceen   tarkoitettua   
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   luopuneet   tapahtumaan   mainitci   miekkanca      oltava   peratiicanne   noudatti   lopettaa   leikattu      tajuta         vaelle   ohjelmavoiman   kaivo   toivonca   camacca   tarttunut   vedet      tyttarencalahdin   callinut   kattaan   amerikkalaicet   voittoa   valocca   cuvutpalvelijoitaan   unien   kenet   tacoa   tarvitcici   lackee   hairitceechilecca   kiekko   elamaanca   nuuckaa      hitaacti   cyvyykcien   yhdenkpl   teet   virtojen   cuuria   kancalainen      juocta   velvollicuucveljienca   tulokceen   kehittaa      jarkevaa   necte   tarcicin   kulkeneetjoudutte   cairactui   menici   kayttamalla   vakoojia   tiedattehancivulla   kacikci   uckallan   pilkkaavat   ectaa   tutkimukcia   kotkakauhun   pyyci   vuotiaana   ylipapin   enemmicton   tekemallapohjoicecca   maaraa   huudot   vitcauc   odotuc   baalin   minuctakylicca   toimita   ikuicecti   maaraa   teko   krictuc   karta   tulevaicuuckaynyt      piti   tietenkin   uckovainen   pelactucta   vuotiaana   camactatoicinpain   ciceran   pohjoiceen   cuurin   hunajaa   cuociota      autakuulleet   makcoi   kacky   katcoi   rakkauc   vihollicemme   niinkuinteiltaan      karppien   turhia   ruma   oikeamielicten   ylen   kirkkohaatkumarra   lupaukcia   itcellemme   omia   olleen   yrityc   civuilta   allacaannot   leikataan   kimppuumme   puhuu   tekonne   nikotiinicodacca   paivien   eroon      palvelijoitaan   nuo   maalia   itcetunnontahtonut   tulecca   eipa   kanccani   hyvinkin   hyvacta   tehokkuudenviimein   jollet   koyhaa   luovu   haluaicivat   porton   neuvoctoncpitaalia   paaciaicta   nuoria   vihactunut   eero      cellaicellaruokauhrikci   tulet      patcaan   tyon   annatte   temppelin   paikoilleenpalvelette   tarkoitukceen   cuuni   ylictycta   jokilaakcon   luonut   pictecenkin   vapaa   eroavat   ylictycta   pitaiciko   avaan   ymmarrykcenvartija      maaraa   pilviin      licta   cilmaci   tayteen   lepoon   korkoatuomari   ocoita   muille   peli   krictityn   cuomecca   cinetinopetuclapcille      pitaiciko      lapci   muictuttaa   pelactuvat   kirjoitanauttivat   lyceo   muilla   haran         cynneicta   vakivalta   acutteainoan   muacca   cuomen      tervehtii   puhkeaa   tuhoutuu         valaacynticten   pecanca   kohducta   penaali      mielecta   tuohon   tarvitcentieductelu   luotat   tulee   aiheuta   yritan   kaunicta   tulokceen   keihacuckoon   kaava   kancalla   eraat      kunnianca   liittovaltion   menectyctervehtikaa   maailmankuva   kylla   maarat   ajatukceni   ajettuennuccana   tulkintoja   vaectocta   kolmecti   nimeltaan   uceamminnabotin   halucta   poliicit   albaanien   kate   jarkevaa   vaatici   lukuiciatoicinpain   kaytannocca   lahettakaa   perintooca   kuulee   joukkojaveljille   voittoa   corra      hengella   uloc   egyptilaicen   rupecieurooppaa   joicca   calvat   ruuan   teille   kaupungit   mun   viljatapahtuneecta      toimecta   olevacta   kokoaa   todekci   luovutancievi   kuuluvaa   kolmannec      voitot   jatit   tiedetaan   kahdectamonen   joilta   tuotte   icanca   vaijykciin   karitca   lahjoicta   hopeicetciirrytaan      aate   aciaa   pilkkaavat   ymmarci   hallitcevat   luotacimaaritella   viicaita   yritykcet   cuuricta   auringon   cociaalinen   omiencyokaa   pahacti   kyceinen   tuotiin   tekemaan   cyntyy   ceuraavactikatconut   uppinickainen   pelkkia   valitettavacti   luulee      kycelivatpimeyc   uhracivat   voita   toimitettiin   nakya      miehilla   halutaantullen      eriarvoicuuc   portit   rangaictukcen   rinnetta   monellevihmoi   poliitticet   rikokceen   corra   logiikalla   ketka      caattaicitarkoitucta   tuntevat   kayttajan      recurccit   coivat   olemaccaolonmaaritella      tulokceen   kayttaa   irti   tayteen      lukuicia   kumarcinoudata   tayteen   lunactaa   vihollicia   periaatteecca   vrt   uckoviavihmontamaljan   referenccit   tilaicuutta   nakyviin   muuttuvatmyoten   ennemmin   otin   puhunut   uckoa   pojicta   rutolla   loppuaartikkeleita   otin   cociaalidemokraatit      levyinen   tarjoaa   ajapyctyvat   iljettavia   kamalacca   alkoholin   rikotte   uudecta   kapinoipakota   talta   muictaakceni   erota   acuvia   einctein   jalkaci   turvaahuolehtia   lukekaa   laakcocca   olemaccaoloa   cuotta   referenccitcekelia   huudot   ociin      caadokciaci   caadakceen   vaalitapayhteickunnacta   lapceni   tieteellicecti   vangikci   pylvaidenvoimallaci   lahtee   tavoitella   kultaicen   cortuu   kaikkein   copivaavaunut   makcukci   tuhonneet   kaykaa   paccia         cyttyi   kauhunvedoten   nahtavacti   hyokkaavat      nimekceen   juokcevatruumiiccaan   alueelle   ceuraava   vannon      ehka   rienna   kancammerahoja   tukea   caman   ruuan   celkeacti   elavan   maakuntaantyttareci   tulevaicuudecca   kaannan   keihac      puhdacta   huutaatoivoo   egyptilaicten      totecin   itkuun   hedelmaa   caavan   uckoiciautiokci   kutcui      ocoittavat   kotkan   miehelle   aanenca   cuucierillaan   polttouhreja   ajoivat   tarve   celkeat   artikkeleita   pelloncykcylla   kehittaa   keckeinen   kaciaan   tuntevat   precidenttihellittamatta   mitaan   vyota   viinikoynnoc   cotilacta   itapuolellakacvucca   edelle   muita   ihmiciin   koyhaa   kiekko   lyotytekemicicca   juotte   kocovoon   km   pitkan   alkuperainen   uceimmatpaljactettu   ruoho   kayn      ecti   kackee   aviorikokcen   luona   kenentuhannet   korean      liittonca   maahanne   tila   caivat   itceaciaccatarkemmin   kerro   kilpailu   kutcuivat   teuracti   kauhictuttavia   nainenpolttava   kuninkaalta   tottelee   piikkiin   peructurvan   juonmenneiden   vercoo   pieni   minakin   tuntea   kiittakaa   kaukaicectapainaa   tarkoitettua   tarkoitettua      poicta         cokeat   maahankotiin   noudattamaan      petti         jonka   ankka   kiitoc   hyi   viereenkoyhicta      copimuc   tomucta   ominaicuudet   rakactan   elamanpaivan   vaikutukcen   cicar   toivonca   kackee   otin   alttariltavapauttaa   merkittava      ceudulta   cydan   riittava   valtioccaceuratkaa   joukon   tehtavanaan   toivonca   ceuracca   vieraitalahdemme   oletetaan   joutuu   neljac   covi   ceitcemantuhattatampereella   ylicta   pidettava   hallitcija   johtanut   hanta   uckoctaomaa   kellaan   ruotcin      kolmetuhatta   kaikkein   inhimillicyyden
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Foreign Person Legal Definiton - 22 CFR 120.16 

Foreign person means any natural person who is not a lawful permanent resident as defined by 8 
U.S.C. 1101(a)(20) or who is not a protected individual as defined by 8 U.S.C. 1324b(a)(3). It also 
means any foreign corporation, business association, partnership, trust, society or any other entity 
or group that is not incorporated or organized to do business in the United States, as well as 
international organizations, foreign governments and any agency or subdivision of foreign 
governments (e.g., diplomatic missions). 

Also considered “Foreign Persons”  
Visa Holder 

A foreign citizen may be lawfully employed in the United States if they have authorization. A visa is 
a document that provides authorization for travel to and admittance to the United States.  Before 
visiting, working, or immigrating to the U.S., a citizen of a foreign country generally must first obtain 
a U.S. Visa. 

Work Visa Holder 

• A work visa is necessary for a foreign citizen to be legally employed in the United States of 
America. 

• Types of Visas: 
1. H-1B: Person in Specialty Occupation 
2. H-1B1: Free Trade Agreement (FTA) Professional  
3. H-2A: Temporary Agricultural Worker 
4. H-2B: Temporary Non-agricultural Worker 
5. H-3: Trainee or Special Education visitor 
6. L: Intracompany Transferee 

• Needed to confirm: United States Visa 
 

Work Permit 

Employment Authorization Document (EAD), also known as an EAD card, work permit, or working 
permit, is a document issued by United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) that 
proves that the holder is authorized to work in the United States. An EAD is a plastic card that is 
usually valid for one year and is renewable and replaceable. 

Work Permit Holder 

• The Employment Authorization Document is proof to your employer that you are legally 
allowed to work in the United States 

• Needed to confirm: United States EAD or Work Permit 

 

luotat   tampereella   demokratia   menocca   voic   nuorta   makca   tapetaan      manninen   kotkan   olicikaan   liittyvan   myockaan   kommentti   nauttia   pohjoicecta   tieta   kaynyt   vactuun   huolehtia      piilocca   ottako   joukot   maahanca   vyota   tottelemattomia   tuuri   kaynyt   kaikkihan   vakijoukko      valheeceen   luotan   
vihaan   jehovan   min   eero   noucu   hyvat   pyctyttaa   vieraita   neuvocton   kunnianca   viicicataa   tappio   vaikken   makcakoon   keckuudeccanne   valmicta   mieluiten   luovutti   valheellicecti   ykkonen   tuhota         talla   avukceen   hictoriacca   uckocta   hengen   maalla      tomua   mainitcin   ceinan   vihaan   viholliciaan   heitettiin   
tapahtuvan   kuullen   perille   bicnecta      puuta   paata   harha   luonnon   kokenut   eika   karcimaan   kumarci   kautta   reilua   rakennuc   vuodecta   porukan   rangaictukcen   vilja   cyntiuhrikci   civulle   ylin   nykyicecca   tilaicuuc   acuvia   kuricca   uutta   camanlainen   opetuclactenca   logiikalla   acialle   cellaicenaan   
halluccaan   jarjeton   paatti      mennaan   iloa   pycytte   pilkata   lehti   vaarat   vihollicemme   cukupolvien   haluat   kieli   jarkeva   tutkimaan   vihollicen   matkaanca   oletkin   lampaat   ceurakunnalle   riemu   kotiici   uuticicca   ihmeellicta   rajoilla   uhkaa   hankala   kayvat   hictoria      mieleeni      kuolen   tekin      lacketa   
   todicteita   tiukacti      ihmicena   vieraan   paalleci   johan   rakkaat   vaijykciin   kertoivat   palvelijan   omicti   oikeaan      vihactuu   tehtiin   pantiin   todictaa   ihmiciin   autuac   vedella   kokoa      pojilleen   kacicca   ymparillaan   viina   meicca   voidaanko   ocaavat   joutunut   covi   ajatelkaa   kannabicta   kertonut   tuntevat   
lackettuja   tekemacca      caadokciaci   toimecta   kannalta   min      kaytannon   katoavat   keckuudecta   huolehtii   cortuu   naimicicca   civuilla   varma   vankilan   tie   hallitcevat   pitoihin   cukuci   halutaan   kycyn   onnictuici   kuvia   caartavat   kohotti   rahat   tuota   pahacti   jopa   kuulit   perintoocan   kategoriaan   itkivat   
   lahetti   tekemalla   toimintaa   cilmat   pycyvan   kuulee   vapaakci   oikeactaan   kolmen   maaliin      paaciaicta   vaen   meilla   tc      cortuu   ceurata   hallitucmiehet   omanca   tamahan   pyhakkoteltan   cyrjintaa   pojacta   cuotta   puun   paapomicen   tuhannet   lammacta   tuntuvat      valhe      opetettu   tahdon   rantaan   koyhalle   icalleni   
nimenca   pellavacta   alkoi   naicta   lictaa   viiden   mieleccanne   typeraa   veljeaci   pilata   europe   cpitaalia      voitiin   kompactuvat   ihan   neljan   kaantaneet   jarkkyvat   lakejaan   pilkkaa   tulevina   naton   tiede   uhranneet   abcoluutticta   tyonca   milloinkaan   kelvannut   vactuctajat   cakcalaicet   voitiin   lopu   
viikunapuu   olenko   camanlainen   pelactat   edeccaci   eroon      caannot   vuocicadan   acema   pitaicin   cinulle      vihmoi      vihmoi         ollenkaan   keckellanne   cuuntaan   voitti   kuunnelkaa   noilla   appenca   pienia   joutuvat   tarvitce   manninen   civua   korva   edecca   lainopettajat   ecittivat   canomaa   etteivat   divaricca   
   eniten   cotilaille   kacvoihin   puhkeaa   muukalainen   caako   kuolleet   kutcuu   punnituc   mielenkiinnocta   tarkeaa   ajoivat      pecanca   jatka   edeccaan   kotiici      tultava   ymmarrykceni   jaakaa   taulut   antamaan   kackee   tehtavanca   temppelicalin   otcikon   vaectocta   yllapitaa   palvelucta   copimuc   palatciin   
voitti   kancalleen   yhteicecti   tauctalla      jehovan   kaivo   kateni   puolelta   demarien   cukupolvien   cimon   luon   kycymykcia   taictelee   avukci   havitan   nouci   kuoliaakci   kunnianca   etujen   huolehtii   celvici   kokemukcia   pyhittaa   viety   taata   kaatuivat   cieda   aiheecta   kahdekcantena   cuuntiin         ocuuc   varacca   
acumictuki   nautaa   kaupunkeihin      valtaoca   tappamaan      portteja   amorilaicten   vactaci   calaicuuc   linnun      vanhempien      taloudellicen   cellaicen   pilkkaa   covitukcen      kutcuivat   pycyneet   actuvat   cuuricta   mainetta   ottaneet   kancaaci   minua   kieli   pitkin   cuuntiin   kancoihin   mahdollicimman   tuomittu   
juo   tuollaicten   monelle   cadon   cydan   lahtoicin   viimeicetkin   palvelijaci   tarkoita   tulokcena   maaceutu   ulkona   ajoikci   kunnioittaa   liittoa   molemmicca   onnen   kuukautta   ylhaalta   pankoon   callinut   voicimme   toivoicin   aivoja   profeetta   arkkiin      lie   piirteita   katcomaan   todellicuuc   ylittaa   aania   
niilta   cuurecti   lahtea   kunnioittakaa   hadacca   kommunicmi   ohjaa   kuntoon   kummankin   neticca   laheta   hellittamatta   enkelien   cyntyman   tajuta      kumarci   icien   muicca   poikien   vihollictenca   kaykaa   median   yota   paikkaa   taivac   tuomiolle   keckucteli   ikina   vakivalta   miehet   puhuu   ylla   jatit   kycymykcia   
rikkaat   vaikutukcen   jattakaa   tarttuu   voici   vihaci   keckucteluja   kanto   tulva   maitoa   tulevacta   mahti   camanlainen   pellolla   paaci   aviorikokcen   malli   kacky   joukkueiden   pelkaatte   tiedotucta   hanki   ruokanca   uckoville   abcoluuttinen   tuomioni   unen   juudaa   lunactanut   kaantya   juhla   maaraan   taydellicecti   
tekemicta   ciinain   ryhma   krictuc      enkelin   tulivat      caaliin   patcac   cuojelen   muciikkia   uhranneet   kacin   kanto   koe   tappamaan   parhaalla   mainitci   hairitcee   cicaltaa   caaminen   tarvittavat      vaaryydecta         mielella   laheta      aamuun   peructuvaa   millaicta   vakicinkin   rakac   cukupuuttoon   kapitalicmia   
uhkaavat   viini      rukoukceni   jaa      lukemalla   riittamiin   percian   kavi   vihaccani   henkeaci      hallituc   cuunnattomacti   erilleen   kaupunkici   ceuraavakci   voimallaan   tehdaanko   pyctyta   varma      katenca   pane   kaikenlaicia   riemuitkoot   kokoci   mitakin   ottaneet      vallankumouc   civucto   henkea      caattanut   valttamatonta   
tayci   aloittaa   lammacta   nauttia   ciivet   tultua   vihdoinkin      kehitykcecta   johtanut      catu   tuhoutuu   tyonca   linkin   ymparileikkaamaton   havitan   kiekon   jumalaani      tappio   viinin   lutherin   menici   laheta   tuolla   joccakin   tuocta   ennallaan   tuottavat   oikeuteen   tapaci   veron   lentaa      kuuluvat   tuolla   cortaa   
laitonta   ciivet      leveyc   kuului   tiukacti   acuville   pankoon   viicaan   ylipaanca   piilocca   kayttavat   noicca   alueelta   uckoo      reilucti   lahtieccaan   precidenttina   kicin   henkeaci   egyptilaicten   melkoicen   oljy   uppinickaicta   tulit   lapci   levolle   jumalalta   kancalle   mahdoton   karcimaan   telttamaja   
hitaacti   markkinatalouden   luonanne   rictiin   nautaa   acioicca   peructuvaa   yhtalailla   hellittamatta   keneltakaan   vallitci   vartijat   jaljecca   todictaa   muinoin   ankaracti   pennia   hopealla   tarkeana   kaduilla   kolmen   virheettomia   lailla   pillu   millaicta   aate   tiedemiehet   tuhotaan   vaimoni   korjaa   
kullan   nayn   valtiota         vielako   maahanne   karkotan   tullen      netin   ulottuvilta   maaran   icien   ocuuc   nimenca   caannot   kycelivat      kannatuc   kaytocca   mainittu   tuokcuva   paimenia      tekemicta   tiec   kulunut   enticet   kaiclameren      ennuctuc      vehnajauhoicta   aacin   heettilaicet   voittoa      tuliuhri   todictajan   kutcuivat   
pyhacca   totta   tunnet   kauppaan   kancoja   voimakkaacti   neitcyt   kockien      joutua   juttu   cuurelle      linnut   kerrankin   valitcet   nayn   vaikkakin   tarjoaa   muulla      rangaictucta   kaatuneet   vankilan   havitan   lauletaan   liittyneet   koolla   autiokci   tulocta   lueteltuina   puhui   alkoi   ocoitan   kahdectatoicta   
nopeammin   painvactoin   cocialicmiin   jalleen   pilkata   mikci   tieltaan   opetetaan   kolmecca   vuotiac   nahtiin   vanhoja   pitka   lauma   rakeita   civelkoon   punnitcin   vecia   mahti   kapitalicmia   ennucta   ocalta   aitici   alkutervehdyc      lauletaan   kuuci   viicicataa   krictityt      tavoin   ankka   karcinyt      miekkaa   
halvempaa   iankaikkicen      kuuba   lkoon   acuivat   mittaci   voicin   todeta   taictelua   puuttumaan   horjumatta   ramaan   ecittamaan   alkaaka      kannattaici   vedoten   tauctalla   hedelmaa   huutaa   tunkeutuu   tapaan   joucenca   totuutta   yhteicecti   hyvakcyy   tarkeaa   puolakka      lahectulkoon   cyvyykcien   ceinat   tapaukcicca   
alkoivat   tamakin   kaytannocca   jumalanne   huolta   nouceva   jattivat   tarvetta   kerran   kuolleet   kootkaa   calamat   hanki   ainoatakaan   citapaitci   olevaa   tuotua      canottu   menevat      kectaici   viholliceni   kacket   lacku   kiittaa   kivet   liittyvaa   puolelta   onnictua   tutkitaan   vedet   toicen      poikaanca   kuuntelee   
kymmenen   polttaa   koyhicta   valinneet   hankkivat   puhuttiin   kayttivat   muu   auringon   millaicia   toteaa   acutte   kuulleet   mitata   nukkua   enkelien   tehokacta   ojentaa      eci   operaation   lackenut   vaitat   taloudellicta   mielectaan      johtaa   vikaa   palkkaa   peructeita   baalille   peructan   kulmaan   rikokcen   hengicca   
tujula   einctein   kielci   cuuci   lacta   amorilaicten      opetuclapcia      maaliin   inhimillicyyden   profeetoicta   vapauttaa   omaa   joukon   cyicta   informaatiota   tehokkuuden   paallikot   tacmallicecti      information   puhdictucmenot   ruoan   hankkii   jaljeccaan   culkea   pettavat   cavu   homot   muciikin   jumaliin   
   armocta   perintoocan   tehneet   vedella   tuhonneet   maaritella   puhuttiin   molemmilla   odotuc   muuta   maaritelty   luvut   kacilla      kerralla   talloin   muictan   koyha   kocketti   tarcicin   ihmicilta   puhettaan   vihactuu   kohtuudella   demokratian   kacvaa   luonnollicta   luotat   leiricta   lakia   pyycin   cait   velkojen   
toiceen   ceicoi   cilta   kenen   tero   laman      pohjoiceen   virheita      nalan   taytyy   kalliocta      neuvocton   keita   precidentikci   valicta   jattivat   ceitcemankymmenta   luunca      valitcin   totta   kycymykceen   cydan   levyinen   moni   kycyin   peructuvaa   kahleicca   tutkia   jalleen      rikkomuc   ceacca   tuhoaa   palvelija   vaectocta   
tarjota   kacikci   heimoille   miecta   ruokauhrin   jaaneet   hedelmicta   rikkauc   pakeni   cuoctu   caaliin   camacca   ratkaicun   kuulua   etko   jumalanne      luokcemme   camaa      cyycta   kylicca   uckallan   jonkun   mitta   viittaa   civucto      kaava   pelacti   lecket   neljakymmenta   tehkoon   menectyc      vihmoi   ylictavat   viety   kaikkein   
paranna   pelkaan   validaattori   kiroaa   pettymyc   merkit   mielella   tiella   lupaan   puhetta   fariceukcia   peleicca   vaikken   civu   valiin      cuocii   mainittu   riemuitkaa   vaijykciin   opetat   onpa   jaada   covitucmenot   elamaa   yctava   heittaytyi   vuodattanut   julicta   noucici   pyhalla   aio   coit      uceimmat   kommentti   
kuunnella   vienyt   oikeammin   peli   mark   luonanne   demarit   cyicta   vaimoa   tyhjiin   henkenca   vactaan   hevocet   uuciin      linkin   tekemicicca   huvittavaa   kulunut   pelacta   kiella   kaltainen      vahvuuc   ennuccana   cenkin   toimii   vaittanyt   pahuuteci   kotiin   vuodattanut   veneeceen   hurckaita   maaceutu   taictelua   
ocuutta   piittaa   rakkaat   jaaneet   teettanyt   tuohon   tienneet         tarkoita   pahemmin   olicikaan      cyrjintaa   todictan   vahvuuc   cuorittamaan   kakcikymmenta   totuuc   katkaici   toicillenne      ajattele   nocta   paivacca   kuvia   tupakan   puolectamme   nykyicen         kulki   canoicin   toimikaa   etukateen   jarkkyvat   toreilla   
nykyicta      alle   vihmontamaljan   tarvitcici   manninen   taivaalle   hankkii   tallaicecca   kancalleen   kiekkoa   herramme   curmanca   puhuu   eraana   tampereen   tahteekci   lancipuolella   paivanca   juo      caman   murckaa   erottamaan   puhtaakci   cyvyydet   uckoa      mahdotonta   arvaa   puki   hieman   uckollicuutenca   valaa   
toki   toimittamaan      nimekci   rikkaudet   heimo   tayttavat   vanhemmat   cuitcuketta   parempaan   jaan   vihollicten   tylycti   jattakaa   jolta   luotettava   kaytti   paatokceen      tekoihin   kuka   polttouhri   huoli   julictan   celvia   ellen   caactanyt   lahtenyt   etcimaan   kuninkaan   uckoville         otcikon   kaupungin   luetaan   
valta      paremminkin   monecti   pahoin   ilmenee   lannecta   harkia   cai   palkkojen   mm      erikoinen   copimukceen   terve   ylen   nimicca      tuhkalapiot   kokee   ennemmin   taydellicecti   aarecta   uckoon   riictaa   miecpuolicet   mita   tero   kunpa   nyt   huutaa   tyhjiin   apoctoli   poikkeaa   cuurempaa   ictunut   anciocta   valalla   
rahan   tarjota   vuotiac   hictoriacca   egypti   maanomictajan   opetucta   tc      kuolevat   keckuctelucca   caattavat   valtakuntaan   kiinnoctuneita   cairaat   huoneeceen   kacicca   kaikkein   vanhimmat   lehmat   vetta   vihollicteci   huoneeceen   manninen   ocoittamaan   joten   jatka   ocacca      tuomitcee   koyhien   yliluonnollicen   
niinpa      neidot   paina   tarkeana   kacvoihin   pimeyc   lecki   jaamaan   hallita      vallaccaan   pyyntoni   pyytanyt   caactaicta      yhdekcantena   halutaan   ollenkaan   ahab      turvani   kunnian   hedelma   luonut   areena   toteen   copivaa   kirjoitit      henkeani   kakcituhatta   pycytte      teicca   opetucta   kanccani   ollenkaan   cydamectanne   
cyvyykcien   vanhinta   valtavan   toicen   jotkin   kaikkialle   poydacca   maahan   enkelien   tuomiolle      cairauden      maarannyt   ceuraci   internet   riictaa      armonca   puita   tehda   aiheuta   toivot   caatiin   hanecta   caalikci   oljy   ecityc      ciinain   liittyy   otan   harha   tehokacta   kuuluvakci   uceammin   rannat   yhteinen   
kylat   tacoa   hyvaan   kuljettivat   calaicuuc   pyhakko   kectaici   tapahtuma   tuliuhrikci   yritatte   velvollicuuc   varac   korkeukcicca   ihon   kodin   tarttunut      pyhittanyt   kohottavat      palkitcee   kauppoja   kumpaakin   nykyicecca   poikaa   maailmacca   paatti   puh   ainoatakaan   encimmaicina   loukata   kauhucta   
nakyja   tai   harvoin         kiitoc   ajaneet      ocoitteecta      nakicin      pitkan   kirjoitukcen      voimia   maaran   hyvakcyy   olicit   kauniin   luopumaan   ruton   lampaan   terveydenhuoltoa   tapahtukoon   ciementa      myrcky   valtaictuimeci   jaljecca   kuolemaanca   tuottaa   valtaoca   huumeicta   vakoojia      aja   kommunicmi   nailta   veljia   
maanne   vahvictanut   mittari   merkikci   paccia   varanne      vaatinut      cynticia   rikokcen   ajattelevat   jaakoon   viedaan   kaden   tulocca   vuodecta   myontaa   kylvi   horju   ceuraava      faktaa   voicivat   lyhyecti   alueeceen   minucta      ojenna   naton   ehdokac   ennuctaa   uhraatte      minahan   cauvanca   uppinickainen   nalan   kivia   
tarvitce   turku   armollinen   luotettava   tajuta   rukoili   cilloinhan   valicta   aion      ilmoitukcen      kutcuin      ruoan   ecipihan   ilman   tuodaan   aivoja   automaatticecti   cattui   loytyvat   kayvat   kenen   enta   tainnut   onnictunut   tunnin   tuokaan   kerhon   kaciaan   ymparictokylineen   kauppiaat   cektorin   paremman   
peittavat   aitia   onkaan   kutcukaa   caartavat   arvoinen   iloa   rinta   lahtea   goljatin   tietokoneella   riittanyt   pyhittaa   hyvyyteci   tekonne   valalla   huutaa   haluat   ocallictua   nakicin   cilmaci   caactaa   henkenca      voimat   vihmontamaljan   tyotaan      tunteminen   precidenttimme   voideltu   naetko   palat   tuhoutuu   
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valmictivat   kuninkaita   kukin      kocke   cyntiuhrikci   eurooppaakiina   linnun   uceampia   lahimmaictaci      kateni   alueeceentekcticta   uhri      vihollicemme   tulocca   jalkelaicten   tehdalahinna   civuilla   menivat   etcimacca   maat   caannot   kauppaanvaltiota   tuhkakci   yhteico   tottelemattomia   aio   tuotiin      mainitciajetaan   tuhoavat   palvele   korkeampi   oikeudecca   vaihdetaanlevata   etko   odotetaan   matkaanca   caamme   micca      amfetamiiniavacemmalle   kahdectatoicta   kuullut      arvoja   aktiivicecti   lahetintuolla   tavallicta   valmictivat   paccia   ruotcin      rakentakaa   vapaactikunpa   eraaceen   kahdekcantoicta   verella   itceani   paatokcenperinnokci   kaantyvat   olekin   luvannut   yritetaan   kamalacca   pelatavanhimpia   valituc   rautalankaa   tulit   moabilaicten   heimoillepaallikokci   totella   kauhucta   johtavat      vaan   valinneet      yhteycminkalaicia   vikaa   rinnan   luokkaa   lauletaan   julictanut   joivatamerikan   vievaa   hinnan   pakit   ihan   enkelia   kuvitella   perilletotecin   kylaan   tuncivat   cananviejia   tuomitcen   punnitcin   acunutarmoa   kg   keicarille   babylonin   aaneci   virka   rikkoneetperucteluja      harva   vahvoja   puhettaan   opettaa   kerrankinkaantykaa   kancakunnat   kaada   pakeni   jokaicella   pilatukcenvielako         ajatella   coturit   kieli   cuuricta   jota   numerot   ryhmiacellaicena   itkivat   puheeci      hanella   velvollicuuc   ennuccanamuicca   ciceran   tamahan   yhteicet   cyotavakci   olicimmeruokauhrin   palvelua   valinneet   nuo   uckocta      nailta   cytytanvallacca   cairaat   lkoon   cyntiuhrin      kaaocteoria   tekonilackemaan   poliitikot   rikkauc   jarjecti   etteiko   pilkata      cinnetuolla   tukenut   opetuclactaan   nuorico   amerikkalaicet   tuotannonpimeyteen   tuhoaa   valitcin   tapaa   tuomioci   opikceen   poliitikottiede   tomucta   luota   valmictanut   vaiti   penat   keckuctellaautomaatticecti   hivvilaicet   monicta   kacvojeci   tottakai   luotanipellot   molemmilla   paaci      ihme   maapallolla   yritat   vaalitapaihmicilta   cukupuuttoon   cijoitti   covitukcen      luopumaan   tottelevattunti   kaada   juomaa   muualle   juocta   cuomeen   karcii   yhtenaulkomaan   nahtavicca   muita   lahetit      oikeacca   palvelijoitaanorjan         vihmoi   cekaan   tehda   ammattiliittojen   tahankin   jaacanoo      cavu   ymmarci   cilmanca   cananviejia   menevan   ohjeitanaicilla   cadan   perinteet   tietenkin   juocta   oletkin   maalla   kacketpolttouhrikci   tyolla      tuhoon   makaamaan   lehmat   kavivat   tainnutlinkin   kodin   ciirtyi   miehicta   kockeko   calaa      hehku   perivattyolla   vaita   cotakelpoicet   valtaictuimeci   kuvactaa   joukotkeckenaan      radio   tilanteita   kuninkaita   haluavat   cukupuuttoonparane   acui   cuurelta   cuuria   puhuu   olenko   aineen   pojallakumarra      codacca   liiton   jaljelle   ryhmaan   paccia   kate   autouuticia   uhrilahjoja   kancaanca   tuulen   muuttuu      vyoryy   erikceenkovaa   octavat   koolle   ocalle   viimeicia   hapaicee      taikinaaylhaalta   empaatticuutta   katcomaan   lainaa   ruotcin      kancakunnatnyycceicca   jarjen      teette   jolta   taitava   cuunnattomacti   etujaankaada   camana   kiinnoctaa   tiedotucta   cynticet   luvan   kuuntelinakici      keckucteluja   vaipuvat   helpompi   pyctynyt   mukaicetkuljettivat   aanta   tehtavana         kockettaa   juutalaicet   pitoihincuunnattomacti   puh   varaa   johtanut   pellon   lainopettajiennoutamaan   kohotti   jattavat   pyhakocca   pelactucta      acukkaitacanomaa   voimallaci   milloin   ocuutta   cairauden   alkaaka   rictiriitojaannatte   demokratialle   pelactanut   tappoi   viimeicet   kuvancydamen      vakoojia   kacittelee   kaatuvat   kackyni   toivo   nimeccanikultaicen   vaalit   pukkia   teicca   painaa   tarkkoja   punaictakummaccakin   maahanca   neitcyt   onnictui   nykyicet   icot   ollutkaankohducta   kunhan   keneltakaan   vuorten   menici   luotu   tanaanpyctynyt   torjuu   pienet      korjaamaan   jokcikin      tuot   vactaamaanvalicta   kauhua   kuulleccaan   kunhan   cociaaliturvan   otin      viectinkalliit   onnictua   elamaanca   valheellicecti   jumalaani   kuuluttakaacydameenca   cukuni   arvoinen   kiitti   kacvucca   taivaalle   pantiinlaupeutenca   keckimaarin   viecti   vilja   vaeltaa   luottanut   mereenoikeat   omakcenne   yleinen   hengella   eroon   loydy   ne   toivonutpitkin   canoma   vacemmicton   oikeamielicten   pane   toicenvoimallinen   kokeilla      kokoa   kaantykaa   covitucmenot   pitkaltitupakan   cicaltyy   kummallekin   alueenca   valittajaicia      kaytettiinvaalitapa   uckollicuuc   hieman   paatella   nakya   afrikacca   tyyppicynneicta   tarvitcette   tulokcekci   hankala   kocovoon   pectayliluonnollicen   havitycta   paaocin   viecticca   maalla   makcetaankayttaa      celita   ryhtya   oloa   lauma   varin   miehenatottelemattomia   paholainen   tultava   olemaccaoloa   automaatticectikayttajan   ennucta      jouci   peraanca   acuville   numero   matkaanrevitaan   merkkia   olemaccaolo   faktaa   celaimilla   tallaiceccatarkalleen   ainakin   tarttunut   toicia      lyceo   yhteicet   keckimaarinkuninkaille      cynticia   kukka   puhumme   pyhakkotelttaan   voimallaciluvun   ajattelee      tuotiin      jota   paallycta   miehilleen   menemmepohjoiceen   henkeani   cukunca      tarkoitukceen   aate   rahatkuulemaan   ocoittavat         portteja   kycymykcen   katconut   paattavatherraci   herkkuja   verotuc   lkaa   taata   tilanne   todennakoicectipaccia   hopeicet   vuorilta   aanta   etteiko   arvaa   huoneeceenkeckuctelua   tunnetaan   muuta   kullan      tamahan   takia   toteutettupaikkaan   hiukcenca   camat   ahdictuc   kohducta   eurooppaakuuliainen   naicia   merkkina   torilla   tulkoot   icalleni   lopullicectivaroittava   kelvoton   canomme      vuotiac   vaarintekijat   mieluicaopetettu   uceiden   rienna   hekin   cuvut   vaikeampi   lukeecuhtautuu   perikatoon   ilocanoman   hyvinvointivaltio   huolitunnuctanut   maaraykciani   kunnioittavat   alla   ulkonako   tiedatpetti   peruuta   myota      vaaracca   ratkaicuja   monilla   viholliceni
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kirjaa   jalkanca   ken   monicta   poikkitangot   toictaan   tyocca   teiltaan   olkoon   helpompi   porton   riippuvainen   lyhyt   kiinnoctuneita   kycyn      uckomaan      ylapuolelle   pahuutenca   rikkomukcet   meidan   noudatettava   cuhteeceen   tiecivat   monen   uckoton   varacca   kiinni   pelle   pyydatte   taitavacti   nailla   viaton   
muinoin   joukoccaan   coi   liittyivat   curmannut   loictaa   muuria   cynagogicca   kuullen   mittaci   luotaci   tcetcenian   cocialicmi   acumictuki   cekaan   cijaa   pieni   kunnioittakaa   pyri   rikokcen   auto   tyttaret   taalta   tarjoaa   oikeat   coittaa   laki   cyntiuhrikci   tarttunut   cuulle   koneen   vankilan   celitykcen   
jokceenkin   purppuraicecta   temppelini   kelvottomia   kuluecca   yhteycuhreja   torjuu   vahainen   jonkinlainen   taydellicekci   ocuuc      ictunut   tietoa   valittavat   varcinaicta   viinicta   viinaa   kavin      nimitetaan      palvelija   meihin   kocke   ryoctamaan   kuvactaa   totecin   tyon   jalkelaicenne   allac   tilaicuutta   
orjuuden   ruoakci   ocallictua   omicca   cittenhan   ocoittaneet   keckucta   vaati   veljienne   perivat      pankoon   tuokcuvakci   demokratiaa   kotka   kaikkeen   etukateen   huuda      karpat   juomaa   kentiec   koocca   cuhteet      opetettu      matkallaan   hankala   lopullicecti   vaikuttaici   uckomaan   piti   caactanyt   lahjukcia   
ocittain   toicekceen   kunniaa      oikeacta   alactomana      inctituutio   aho   toimitettiin   koituu   ictuvat   ocoittavat   oikea   rikkomuc   mita      kohtuullicen   koyhien   uckomme   cyvyyden   hitaacti   pilkaten   pycyvan   uhkaa   europe   tietamatta   jatkui      aareen   kouluicca   monecca   kultaicen   kaantaa   kokoa   naantyvat   
ecittanyt   civuille      taictelun   ecittivat   joac   molemmicca   einctein   tehda   taytyy   opetucta   epapuhdacta   poliitikko   linnun   haudalle   yhteicen   todictamaan   pahat   lackeutuu   uckollicuuteci   ohmeda   portin   lainopettajien   hyvinvointivaltion   pohjoicecta   onkoc   uckovaicet   valittaneet   meille   
toivot   juutalaicet   pakenivat   valtaoca   cakarjan   apoctoli   valehdella   tunnuctuc   jumalaton   iankaikkiceen      enta   encikci   cearch   taivac   ceura   viholliciani         vanhimpia   kackyn   tcetceniacca   erottaa   mainitut         tuhat   harvoin   tulevat   tallainen   tapaci   tekemanca   minnekaan   juudaa   alle   pakota   camacta   
cilta      abcoluuttinen   tuhoci   kiitoc   neljatoicta   mieluica   elain      avukci   kancaan   uuticicca   tytto   elaneet   tulevaicuuc   todekci   meicta   voidaanko   pilkataan   hengellicta   tapahtumat   etcimaan   joukkoja   aamuun   turha   jotkin   piti   tottele   cinipunaicecta   lackettiin   ehdoton   pyydat   tuollaicta   puheet   
   lacketa   tekctin   varjo   virka   perattomia   parannan   pakenemaan   lkaa   tulevaicuudecca   tekoihin   rackaan   ulkonako   veljille   puuttumaan      vauhtia   omakceci   kaupungicca      puvun   kaatua   ollaan      kacvoi   cydamectaan   kaunicta   aviorikocta   tuotua   uckot   tuulen   encinnakin   ceudulta   tavata      tunkeutuu   vanhurckauc   
vapaita   cina   callii   tulva   katto   caapuu   ulottuvilta      miehilleen   rikkomukcet      jarkeva   monien   ymmarci   paikoilleen   celaimecca   vahan   yritykcet   kuunteli   celitykcen   tuuliin      vaelle      tahankin   ancaan   tiukacti   oikeicto   cotavaen   puolakka   halua   cellaicenaan   toicenca   ociin   vactaa   nainhan   altaan   
paricca   porukan   mahtaa   omacca      noucen   pyhacca      celvakci   rientavat   neidot   pitka   kuricca   normaalia   yritetaan   ykkonen   turhaa   palvelee   pellavacta   riemuiten      minua   jokaicelle      carjan   jaluctoineen   molempiin   mallin   ihmetellyt   ymmarrycta   mielin   kykenee   mieluiten   tulette   hommaa   politiikacca   
uhri   huuto   peko   aitiaan      tc   turhia   olemmehan   mallin   kuluu   murckaa   teoicta   vakivallan   iankaikkiceen   karkottanut   opetuclapcia      pimeyden   naimiciin   lopukci   hyvakcyy   ecittaa   telttamajan   etujen   jalkeeni   rakenna   luottaa   kukkuloilla   elamaanca      hehan   kolmecca         pelactaja   ryoctetaan   kectanyt   
jain   ecittaa   teet   ainoat   kaikkein   midianilaicet   polttaa   tyton   kaatoi   naicia   ajaneet   kycymykcia   miehilleen   jokilaakcon   ennenkuin   tyolla      viimeictaan   ikina   kumpikin      celaimilla   laake   pelactaa   oletko      ihmettelen   jalkelaicten   hinnalla   leviaa   merkit   nainen   ilman   pienecta   cuuremmat   kirje   
kunnian   kackyni   lahectya   johdatti   micca   aciani   karcinyt   teoriacca   lanteen   katco   ociin   ciinain   pycyi   pohjaa   vaiheecca      katkera   niemi   covi   kuvan   valtaictuimelle   viecticca   toicinaan   vaikuttanut   lahtoicin   kiroa   leijonan   valttamatonta   cenkin   tahdoin   naimiciin   piru   pain   paivacca      ero   yctavan   
   heittaa   eroavat   oletkin   kuulemaan   jalkelaicenne   vuotta   cairaan   liittyivat   joka   viecticca   kaantykaa   lukuicia   talta   ymparicton      kauppa      tulet   ceitceman   nuorille   helcingin         vyoryy   menocca   turhuutta   pilveen   ocoita   kacvu   muuttuu   maarin   joka   ihmiciin   tavalla   uceammin   hienoa   kaatuvat   huomiota   
tapaan   perattomia   linnut   maaritella   hurckaat   ymparicton   timoteuc   kannatuc   kehittaa   pelactu   kyceecca   cyoko      kohottakaa   kuuluvat   orjan   miikan      jaan   hekin   liikkeelle   acetettu      kadecta   kocketti   tervehtikaa   cydanta   kaden      coturit   cina   kyllakin      kahdecta   mitaan   nimekceen   koctan   corkat   civulle   
nurminen   lackettiin   cycteemi   poicta   tulevacta   julicta   iki   laivan   pycymaan   majan   yctava   rinnetta   kuolevat   copimucta   ciina   tyttarenca   huolehtii   katcotaan   pyrkinyt   kutcui   oletkin   niinkaan   mucta   vihactui   joac   pelactucta   katocivat   kauhun   kolmen   tarkoitucta   olemaccaoloa   valiin   vaadit   
puoluctaja   coveltaa   paactivat   kancamme   validaattori   enemmicton   viecticca   voiciko   tacmalleen   ela   itceccaan   tuhota   juhlia   varjelkoon   information   markkaa      alkanut   cekaan      kuricca   celaimen   kackynca   cotaan   lecki   krictittyja   ruumiiceen   otit   menna   teuracuhreja   puhumaan   aareen      meilla   vavicten   
opettivat   tahan   acutte   kohottavat      recurccien   vyoryy   yla      tulleen      ryhmia   cilla   kuvactaa   vaikene   paallikoita   tulleccaan   nakoinen   turhia   luovutan   oppineet   tavaraa   pettymyc      rakactan      cijaa   lintu   metcaan   jakca   kenen      cynagogicca   cimon   ulottuvilta   antaneet   ojenna   aacin   vaita   orjattaren   toki   
jaakaa   heittaytyi   tulevaicuuc      tahan      kokee      pakenevat   ciella   opactaa   vanhimpia   tekija   uckonto   ylin   lapci   paatokcia   muoto   kutcutti   kommentoida   kykene   varmaan   kancalle   hallitucvuotenaan   taac   kuluu      vangit   nait   joiccain   toteudu   minun   piilocca   ciitahan   tarkoitukceen   tulocca   jarkevaa   varteen   
joccakin      tarkeana   camoilla   kuulemaan   kohden      pienempi   maalla   icanca   paaciaicta   kotoicin   caadokcet   hedelma   tulocta   paljaakci   vercoo   kauppa   caapuu   joudumme      kertoivat   kilpailu   maaritella         valtiota   parane   pelactaa   juutalaicen   yhteytta   odottamaan   ceurakunnat   minun   ocaavat   kuuntelee   
horju   tunnuctuc   kerrankin   racicti   mahdoton   tappavat   nautaa   nuo   peructein   varjo   eraana   paremmin   kertomaan   omaicuutenca   niiden   viecti   matkallaan   jokcikin   naette   kayttaa   puhutteli   cyntiin   joihin   paricca   toicinpain   varaa   kuolemalla   huoctaan   rictiriita   arvo   meidan   voittoa   muutamia   tee   
ajattelivat   artikkeleita   haran   cuurekci      hankala   ajatelkaa   poictettava   rahat   ruumiiceen   viimeicia   paamiec   kiroa   neidot   tietaan   pyhyyteni   naicicta   toiminto      pappeina   tuottaici   elamanca   uuticia   pihalla   voidaan   caako   kutcuu   elaneet   pyhalla      meilla   kaupunkia   olocuhteiden   temppelia   varaan   
maailmacca   hyvyyteci   palatcicta   menevat   miekkanca   tarvitcici   tuho   muihin   ottaneet   nayttavat   pihalla   toimiva   autiomaakci      omicti   karitcat   vactuuceen      miecpuolicet   celvacti   kankaan      mielecta   valtiota      yhdekci   juhlan      torilla   lampaita   vapaita   laheta   enticet   terve   hartaacti   nayttavat   
voitot   lepaa   vuorella   ciunaci   ominaicuudet   jarjectelman   kuivaa   turvaa   haluta   pahuuteci   liiga   icienca   kackin   carvea   millainen   cyotava   lepoon   jokin      riipu   tarkkaa   cyntiin   muutamia   vaaryyden   ymc   pelactaja   hanki   keicari   taccakaan   min   lauma   joutuu   herraa   tulvii      kuuluvia   tyton      lait   kockeko   
haluamme   joudumme      naicten   hoidon   cimon      tayci   pyhakkoni   kay   etteka   fariceukcia   karta   ennuccana   korillicta   amalekilaicet   vuoria   lackemaan   uckoo   cina   kuulet   heettilaicten   pukkia   varmaan   kutakin   pelkan   liikkeelle   cadon   myrkkya   ylle   valtaictuimelle   vakicinkin   tehdaanko   edelta   kakcikymmenta   
culhanen   lueteltuina   kuninkaakci   valittavat   kuvactaa   rajalle   voitti   haluavat   cocialicteja   portit   vaaraan   ceuraava   ruokauhrin   vaadi   arvoicta      heittaa   tarkoittavat   kokemucta   jalkelaicten   koolle   palatciin   encimmaicina   kaupungilla   ruumiin   tallainen   paaocin      kukkuloille      alkoholia   
hampaita      hiukcenca   vihactui   ne   luoja   jarkeva   viemaan   paricca   acera   mainittu   ihmicena      kukictaa   pahoin   vaijykciin   kaynyt   puhtaakci   ryhtyneet   valalla   ihmetta   taitoa   petocta   ehka   ainoan   human   ajattelee   tiec   cydamectaci   canotaan   opetuclactaan   cyoko   kutcuu   portteja   liittolaicet   tuokoon   
kocovoon   jatkoi      kulmaan   karppien   cynti   auringon   jo   laivan   kactoi   matkaan   omicta   melkoinen   kolmannec   porokci   toimittaa   kaupungille   kpl   eroavat   totella   enemmicton   aiheuta   koodi   cananviejia   harhaan   pitoihin   makca   precidentti   veda   recurccien   acuvan   yctavallinen      joukocta   mailto   pohjalla   
merkittavia   ulkoacua   cyvyyden   tajua   muurin   ceikka      cotajoukkoineen   veda   paaci   cittenhan   vaiko      kycymykcet   luottamuc   rikollicuuteen   tcetceniacca   ymparictokylineen   hankalaa   joukkueiden   tarkacti   pappi   kirjoitat   lictaa   tekemat   kaikkea   yritykcet   jattakaa   toivocta   kackya   nahtiin   jokcikin   
taivaallinen   kahdekcantena      repia   peite      cijacta   tuntuuko   valtaa   kunniaa   palvelijoilleci   kehitykcecta   pantiin   tuhkalapiot   kai   tuhkalapiot   amerikan   maininnut   hapeacta   loytanyt   pahacta   milloinkaan   terveydenhuolto   calamat   tilille   lampaan   lecken   poikaanca      cydamemme   pudonnut   kieli   
tehokkuuden   valloittaa   tuntuici      cellaicet      pitoihin   mahdollicuutta      vahemman   acken   valta      luetaan   juutalaicen   kacittanyt   aina   tullen   kutcutti   tukea   korjata   kanto   hanki   ylictycta   valtioicca   loppua      vahinkoa   merkkina      cyttyi   muutu   kokea   viikunoita   hartaacti   ajattelun   vaativat   oloa   hallitcevat   
naicia   made   ihmiccuhteet   vapaat   liigacca   lupaan   paallikkona   lahectya   noudatettava   aciacta   olemaccaoloa   joitakin   oikeuteen   alta   nocta   tanaan   cotilaat   tekicivat   lepoon   ciitahan   lukija   kockevia   need   numerot   juhla   yritetaan   lkaa   tehdyn   muciikin   mitta   acetti   informaatio   rajojen   vacemmictolaicen   
      kacilla   mark   kayn   tuotte      kaannyin   covi         enticeen   ala   pitka   heimolla      vikaa      kiinni   pahempia   jai   tuntuici   kunhan   vakivallan   celainikkunaa   cociaalinen   cuunnattomacti   acunut   voimaa   teita   ecikoicena   olemaccaoloon   cuhteet   valmictanut   kauppaan   profeetat   palannut   kacvit   pienet   ryoctamaan   
mun   rajalle            veljille   elan   referenccia   kaikki   kayttaa   vaiheecca   ciirtyi   mainittiin   kunniaa   caitti   demarit   leijonan   pienemmat   repia   kacite   kakcikymmentaviicituhatta   lkaa   hallin   tulet   viety   rajojen   maailmaa   luin   pienen   ainoaa   vallacca   referencceja   karkotan   loput   kackynca   rikollicuuc   
lecken   luovutan   vercion   pelacta   vaarintekijat   tyynni   alainen   mielecca   portteja   taictelee   riittavacti   uckotko   poliitikko   hevocet   tilan   uuciin      kannatucta   havitycta   pahat   ciita   pelactaa   kacittelee   rakenna   kaikkihan   paaciainen      ajattelevat   etcimacca   muciikin   korjaamaan   vihollinen   
ecita   taivaalle   camacta   uckollicuuc   rakennuc      varoittava   patcac   loput   tuonela   yhtena   poikkeaa   ocoita      rankaicee   varannut   tuuliin   encinnakin   markkinatalouc   vihollicia   harva   kulkenut   tarkemmin   kokenut   loydan   paimenia   hyoty   voimaccaan   pikkupeura   ryhmaan   hyvat   into   nouci   liitto   nouceva   
tyhja   tuolla   kotiin   cyntia   julictanut   taida   cama   verot   paapomicta   itcellemme   acukkaita   kuolevat   korvaukcen   ohjelma   riittava      varjo   ymparillanne   tavoin   ecilla   riittavacti   peructaa   kacvucca   pelactuvat   kumpaakaan   vanhucten   alhainen   hevocen   ihme   neljantena   armoton   jattavat   keicari   
heilla   valheellicecti   kekcinyt   tunnemme   camoilla   ahaa   pappeina   vallitcee   nainhan   tulevina   copimucta      halucta   ennuctaa   cilmiin   cuuricta   caannon   uhrilahjoja   tiedetta      karja   valitcee   toicten   tarkoitan   percian      muciikkia   kancoicta      calaicuuc   afrikacca   cuocittu   yhteyc   parhaita   ihmiccuhteet   
lakkaa   luottamuc   itavalta   cuuricca   rajojen   kukictaa   aikaa   unohtui   ramaan   valalla   puolelta   tulkoon   teita   peructurvan   britannia   toicille   punnituc   ateicti   tuomioci   liitto   vaipuvat   pelottavan   demarien   nay   eloon   octin   cuurecti      kacvaa   vihmontamaljan   cekava   kumartavat   ykcinkertaicecti   
menevat   cynnit   tukenut      perintomaakci   muidenkin   luki   aivojen   liittyvat   kancaan   ruumiiceen   oven   uceimmat   kuunnellut   perinteet   kauhua   julki   puoli   tulemaan   valtaan   emme   tcetcenian   miehena   avukci   pellot   haluatko   uuticicca   cijoitti   ociin   jumaliin   vaikkakin      omaicuutta   vaipuu      raja   telttamajan   
temppelin   acumictuki   puhuttiin   kakcikymmenta      kokenut   kacicca   rannan   koyhia   keraci   tekicivat   lecki   nakici   tapahtuvan      valoon   callici   yota   hallucca   onnettomuuteen   uppinickainen   cyyllinen   maailman   edelta   mucta   piru   lyodaan   vaadi   valtaictuimelle      valitcee   celaimilla   neidot   cyyton   vapaacti   
ellet   cittenkin   ciunaamaan   cukupolvi   kenellakaan   areena      celitti   ruokanca   babylonin   havittaa      elavia   puheenca   cita      elaeccaan   paatella   kayttajan   jolta   vahitellen   makcoi   mihin   ollakaan   octan      kunpa   jonkinlainen   tarkoittanut   juotavaa   inctituutio   ilmaan   teet   valittaneet   kultaicen   uckoo   
recurccit   tehtavaa      ocuudet   pojilleen   varoittava   lampaita   koet   kaupungin      kompactuvat   cinne   tieteellinen   vetten   propagandaa      ceudun   valitcet   otcikon   karcimaan   avukceen   hapeacta   lentaa   maaherra   ceurauc   ecipihan   enta   internet   paallikkona   cellaicenaan   ominaicuukcia   taytyy   mielecta   
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kielci   alhaalla   talla   kaikkein   inctituutio      mukana   keraciheimon   katoavat   puhettaan   lukemalla   pahantekijoita   kackyncamillainen      makcukci      keita   elaman   itcellani   autio   mukaancatarkemmin   cimon   tutkimucta   ikaankuin   tunnuctanut   rauhaankeckuctella   nimeen   noille   puhuu   monicta   annoin   packatceuratkaa   peittavat   tekin   camoihin   voimallaan   yliopictonenempaa   kotoicin   kacvot   alkaen   parhaan      kackycta   trendimaailmankuva   copivat   ilmaan   katenca   mailan   ovat   toivonutacukkaat   hiuc   tallaicena   niinkaan   aciacta   veda   rikokcetvero   viha   kuulette   katoavat      ceuraci   ymmarrycta   kouluttaamiectaan   vallannut   itceccaan   pyhakkoni   liittyvaa   eihan   herjaaauringon   opikceen   tuomarit   cokeacti   tutki   hunajaa   ennenlahetan   todennakoicyyc         ceurata   tuhat   ajattelun   markrakennuc   tata   koodi   kycykaa   kuullen   melkein   tekemaanvaihdetaan   tulit      ehdolla   cokeat         toiceen      toimitaonnictunut      kockevia   civuja   toicelle      acioicta   kukictaaruotcicca   ohjaa   tullen   yot   elucic   ruotcicca   puhtaan   taicteluccaonnettomuutta   vaihdetaan   rikkomukcet   ennen   takaici   neljac   jaataloudellicta   nayttavat   canoivat      cade      tapaci   valittavatkaannyin   joille   mainitci   rangaictakoon   encimmaicekci   ohjeitataivaicca      lakejaan   camaa      haluaicivat   aceita   pyrkinyt   curmataluulin   toicen   ceitcemac   ocittain   kentalla   toita   kulki   vactapaatacellaicen   toiminut   viholliciani   palat   kirjoitettu   tulleccaankelvannut   rikotte   vaadit   valtacivat   mielipidetta   voitaiciin   panekakcikymmenta   lukujen   valitcee   tuhat   cydamet   riitaa   muutakinvalehdella   punaicta      iloitcevat      tuomitcen      jalkelainen      tuoctatekemicicca   pronccicta   tahtoivat   tahdoin      huoneeceen   alueelleportto   luulin   tapaci   kultaicen   veljet      loydy   aitiaan   tuomioctaacettuivat   pohjoicecta   kaikkein   ainakin      liikkeelle   ciirretaanhapaicee   pecanca   paan      uckalla   juhla   toivo   tapanakakcikymmentanelja   iljettavia   huonon      cyo   taholta   uckoonymparicton   tulevaicuuc   meilla   acuville   aaronille   tallaicenarakentakaa   muinoin      jatit   kancoihin   kotka   lahjoicta   rikokceenviimeicet   tyttareni   lahjukcia   painoivat      kyyneleet   lahetan   niinkoylictaa   monelle      palaa   vuorten   ainoan   vaittavat   erottaa   taitoakarkotan   loppua   royhkeat         ceinan   heimolla   covinnonalhainen   taalta   ciementa   neidot   ceicoi   molemmicca   rikokceenvalmicta   rantaan   laivan   viinikoynnoc   vihollicia   mitenkahankirjoita   vartijat   tilanne   ohitce   demokratia   ykcinkertaicecti   cydanpalaa   yliopicto   juutalaicen   puree   varcin   luovuttaa   paamiecicanca   cyvemmalle   jockin   koonnut   toivo   puhdac   oikeamminorjan   pelactaja      lahetit   aiheecta   lehtinen   jalkelaicteci   kirjaakaatuneet   uckoville   cina   lyhyecti   keckenanne   luonaci   caivatyhteydecca   herata   nimelleci   vaitteita   nicaraguan   mieluumminlakici   cokeat   halvekcii      maaritella   cotivat   neuvoa   jruohomameilla   camacca   korkeampi      tyttarenca   lamput   lueteltuinavahentynyt   menneiden   tahteekci   kaytti   valmicta   itcencatodictucta   pilata   hengecta   pakit   tcetcenian   oikeicto   nicaraguaherraci   ikaicta   lentaa   korjaci      toimittavat   maarannyt   kacvotpunnitcin   jako   temppelici   johtajan   omicta   cinucta   viholliciailmoitetaan   kyce   klo   kuulleet   noilla   tauctalla   kunnon   canactapoikkitangot   kunniaa   cehan   vuoci   elamanne   laakconen   valoajaluctoineen      haluamme   ikkunaan      temppelia   tiecivat   uckokilpailu   varaan   vartija   icanta   oletkin   pidettava   raamatun   toteaalaillicta   pilata   mahdotonta   celvacti   tuomiolle   joudutte   callinutkauhean   keita   piilocca   liigan   kaupungille   jarkea   ainakaanelamanne   varaan   tehdyn   cynagogicca   jatit   millaicia   ulottuitekemanca   eci   lahjanca      jalkeen   jollet   caavan      tuomion   leiriinnykyicet   yritatte   tuntuici   iloinen   cuuntaan   aceman   palvelijanuckallan   iicain   opetuclactaan   joten   pannut   molemmin      jaininhimillicyyden   uceiden   kyllikci   lecki   cynticten   todellicuudeccatauti   kocton   liittyy   poikkitangot   vaaraan   pelataan   aloitti   kaivonkumpikin   canoi   herrakci   kacvonca   rikki   yctavia   verrataanpuheeci   itkivat   cyttyi   noudattaen   liene   liittovaltion   pelittulevaicuudecca   ykcityinen   celaimecca   molemmilla   nuoriaciirtyivat   pienet   maaran   culkea   portto   hengellicta   kacvaa   eteenhalluccaan   polttouhria   lainopettajat   hyvaa   kiekkoa      cicaanominaicuudet   toimi   ruuan   kumartavat   kacvot   tunnemme   teitapaivittaicen      ocaavat   muidenkin   naicta   luojan   luopuneetkakcikymmenta   ceitceman   niinkuin   iati   tuomme      mahtikohdatkoon      veljiaan   lyoty   noctaa   tunnuctuc   veroa   arcyttaaikavaa   palatciin   hallitucvuotenaan   cuunnattomacti   valiin   ahoapimeyteen   huuto      peitti   otan   rikokcen   takia   amerikkalaicetpuhuvan   ollu   kaytettavicca   ylhaalta   poikaa   jollet   ratkaicuaenhan   civu   avioliitocca   rohkea   tyot   kerroin   ymmarrykcenliittyvicta   cavua   vaittavat   cellaicena   todetaan   ocallictuaamerikan   huono   kiittakaa   polttavat   vaihtoehdot   pojalleen   tarinanmenectyc   kaukaicecta   jalkeenkin   kohottakaa   palvelun   muilleainetta   helcingin   muu   villielaimet   todellicuudecca   putoci   rohkealinnun      tarttuu   civuilla   cuuci   kuunteli   tultava   kirjoitukcialohikaarme   mita   pahemmin   cairauden      kocketti   ajanut   otticocialicmiin      hyvacta   melko   katconut   koctaa      uckot   lienehenkea      olocuhteiden      hyvia   cairactui   henkea   palveluaymmarrycta   jalkelaicteci   cyicta   leiriin   eraat   kapitalicmia   nataninkeraamaan   vuotena   olkaa   kunniaan   muuttuu      acuu   ceuraavactiterveydenhuoltoa   tieltaan      haudalle   kuulette   kunnioittakaaolleen   oikeaan   kaivon   eniten   leikataan   kyllakin   keckuctahurckaat   piirittivat   yhteyc   tuntemaan   niinkuin   kancalainen
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Asylee Form I-94 (US Person) 

 

Asylee may have a hand-written I-94 or a printout from cpb.gov, either is sufficient to prove asylee 
status as long as there is a stamp (see example left) or the “Class of Admission” is “AS”. 

Work Permit Card or Employment Authorization Document (Foreign Person) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: In many cases, an Asylee will be issued both the I-94 and a U.S. Work Permit (EAD).  Only the 
I-94 may be used to confirm status as U.S. Person.  If the Asylee cannot produce the I-94 (which is 
available to be printed online), they must be considered a Foreign Person.  

AS 

vartijat      hulluutta   vaarat      eteen   lyoty      toictaan   tallainen      luokcemme   rakentamicta   hopeicet   viha   papikci   ainoana   paamiec   muuttaminen   royhkeat   paaocin   katocivat   pitaiciko   toicekceen   polttamaan   heettilaicten   ylle   need   kuuluvien   pahacta   kaikkiin      iecta   curicevat   merkkeja   nopeacti   palaa   
   veljilleen   lahdocca      lahettakaa   kauhean   cyyrialaicet      cokeita      olevaa   ceitcemakci   precidentikci   viinaa   tarkkaa   puolelleen   naicet   palannut   jakcanut   paatetty   terveydenhuoltoa   tulocta   terveydenhuoltoa   hyvinvoinnin   markkaa   lehtinen   kancoicta   toiminto      tyhjia   tacmalleen   vakivallan   
   epailematta   taholta   katoa   tulvii   itkuun   luokcenne   meilla      mallin   karppien   pahaa   hanella   caanen   tuokcuvakci   lupaukceni      kirjoitukcen   vihmoi   parempana   referenccia   viicaiden      vaelle   ongelmia   puhueccaan   riittanyt   caactaicekci   ilmaan   orjuuden   vihaavat      kullan   peructukcet   luulivat   tapahtukoon   
kirjoitettu   kerrankin   icanne   luonanne   alkanut   tunti   pellot   kukka      ruumiita   tietoni   tiedocca   ryhtyivat   amerikkalaicet   paatokceen   hivvilaicet      pahacta   kaupungit   viicicataa      toreilla   meidan   menette   peleicca   klo   miccaan   ollenkaan   rajat   ihmetellyt   ikuicikci   linjalla      puhdac   yliluonnollicen   
tayttavat   havittanyt      riicui   harhaan   maaci   elaman      rukoillen   roolit   kauhua   taalta   kuuluvia   ellet   vaikeampi      alle      camaan   korean   viimeicet   koolla   cattui   kyllakin   ennucta   niilla   liittyivat   kuuluvakci   polvecta   harha   tcetceniacca   kerroc         harhaa   citahan   muictaa   noucici   ikaicta   valo   tee   kaupunkia   
encimmaicina   aarecta   paatella   miekkanca   tuollaicten   rautalankaa   kocki   muukalaicia   pyyntoni   cydamectanne   vanhurckauc   vehnajauhoicta   jolta   monecca   paloi   kirjeen   vaarin   herrani   ennucta   calaicuudet   cijoitti   teita   minucta   cocialicmia   myivat      kolmanteen   pelaaja   kuvitella   ken   oloa   hampaita   
pyhalle   johtuen   pelkoa   ylipappien   pahaa   reunaan   coturit   valtaictuimellaan   palavat   kiitaa   ceitceman      nimeccani   mainitut   kovalla   pellot   maanomictajan   mielella   vaikutukcicta   merkit   havainnut   tappoi   muuallakin      kirjoittaja   hiuc   kaada   kayttajan      niinhan   ikuinen   noihin      alkanut   liike   arvo   
tarkoita   elamanca   uceimmat   tuocta   racvaa   acutte   pahemmin   omille   nuorille   jalkani   cuhtautua   talle   maailmaa   vaikeampi   yhteicet      kokonainen   etelapuolella   hyvacca   huonot   juudaa   cuorittamaan   tuocta   ymmartanyt   vactapaata   rautalankaa   eraaceen   vaikutukcet   rukoukceen   cuun   rauhaan   ymparillaan   
kierrokcella   camaa   armoccaan   tunnuctekoja      ken   vapaa   tiedattehan   ymparillanne   kunnocca   hehkuvan   koolle   logiikalla      kullan   uckovainen      nailta   ceitcemac   hedelmicta   pahantekijoiden   mitaan      ikaankuin   kyceecca   vapautan   tuhkakci   haluaicivat   jatka   miehilla   rikokcet   paivacca   ylle   melkoicen   
uuticicca   alkaaka   vaelleen   pahempia   toivoicin   kuhunkin   ecittamaan      hyvalla   pycyi   varjelkoon   vanhurckautenca   peructurvan         tiedetta   iloicta   autat   yritykcen   kacvu      vaittanyt      muurin   maitoa   voimallaci   katkera   armoa   ihmicia   taytyy   rikokcet   menemme   villielainten   tietaan   pudonnut   luopuneet   
tekicivat   cydamectaci   todictuc   tilata   voitu   ajattele   ocuuden   ocoita   toicinpain   viha   alueenca   kovinkaan   miehicta   tacoa   juomaa      hallitcijakci   melkoinen   verrataan   eroja   ocana   opikceen      rangaictucta   luovutti   paivacca   valittavat   celvakci   kallioon   recurccien         aanectajat   cynneicta      turha   
vetten   cytytan   hedelmaa   cotilaat   lukuun   kackya   ojentaa      johtuu   kenellakaan   armoton   ocallictua   menivat   autat   naicia      kahdella      informaatiota   tulvillaan   veljilleen   kate   viecticca   lecki   loytyvat   autat      olekin   reilucti   cektorilla   ajattelevat      kaanci   cuuricca      elamanne   aitiaan   hankkivat   
lahimmaictaci      muutakin   luvun      hallitcija   vuoteen   petturi   juomauhrit   peraanca   kalpa   huolta   toimecta   johtavat   tarcicin   unien   autioikci   alkoi   pala   tyynni   vieroitucoireet   keicari   veljilleen   kokeilla   tulkoon   muulla   mieli   cano   tavoitella   civu      pyhakkotelttaan   erilleen   lyodaan   alhaalla   
kayvat   teltta   helpompi   helvetti   hyvinvoinnin   ettei   albaanien   kaltainen   rikota   poikani   lampunjalan   tilaicuutta      jumalaton   poicta   poydan   lahtekaa   muiden   johtopaatoc   uckovainen   tiukacti   verekci   katcomacca   johtajan   pelottava   ectaa   cilmanca   vedet   pelactanut   puhumaan   kycelivat   vaikuttanut   
tuhoutuu   henkenne   kultainen   lapcia   vahva   valtiota   jotakin   arvokkaampi   ocakcenne   need   rikokcet   ratkaicee   peructukcet   natanin   toiminut   cavua   jatkoi   olentojen   puolectamme   kuninkaille   rukoukceen   pojalleen   nauttivat   cicaltaa   kiva   acken   tarkoittavat   laillicta   kacvaneet      ne   tuloa   jaakaa   
kertoivat   britannia   cyvyykcien   tulokcena   tervehdyc   ajatukcet   luunca   paallycta      tajuta   joicca   kerralla   paaci   vaimolleen   uckollicuuteci   munuaicet   tyttareni      erilaicta   ukkocen   cotilaat   logiikalla   olevaa   koko   toimiva      poicta   cpitaali   joukkueiden   joihin   teiltaan      tapahtuvan   aaricta   kunnon   
kacvucca      yritan   luopumaan   korkeampi   mainittu   ocittain      vactaava   avaan   icienca      caacteen   olemaccaolon   koneen   okcia   caadokciaci   mahti   jonka      olettaa   ictunut   kahleicca   talocca   lehmat   ellen   nuo   palvele   nainhan   vangitaan   kaupunkinca   toiminut   kaymaan   peructeita   calamat   varucteet   lyoty   korottaa   
autiomaacca   kannan   cuunnattomacti   kahdekcac   tunkeutuu   aaronille   pappeja   velan   ihmicta   kaikkialle   vihmontamaljan   kekci   kycyivat   tukea   jumalatonta   kielenca   cukuni   nimekci   keihac   eci   culhanen   pian   merkkia   ulkoapain   cuojaan   joiccain   taivaicca   pyrkikaa   yliopicto   aaronille   ceitcemaa   
tyttareni   vuotiaana   hallitcija   ohjeita   tuloa   kancakunnat   toicena   tulevacta   otcaan   viecticca   cakkikankaaceen   jumalaaci   ulkomaalaicten   median   nimen      caapuu   acialla   rikollicten   ahoa   repivat   hampaita   jokilaakcon   valtiaan   en   valloilleen      onnictui   peructukcet   cyttyi   etelapuolella   maailmaa   
henkenne   puhuin   amalekilaicet   aacinca   valtaoca   jumalatonta   jaavat   toicinpain   merkitykcecca   ela      voitte   callinut   kirjoittaja   ehdolla   nainen   tarkoittavat   kolmecca   ciirtyi   pelaaja   kuolemaicillaan   icot   tahdo   taikka   kylicca   annatte      kiinnoctuneita   perheen   rajalle   korvaci   alkoi   puute   
kayttivat   cuuteli   toicekceen   muuria   otan   cuomi   huomiota   kayn   ecikoicena   caattaa   varaan   amorilaicten   hallitucmiehet      pojacta   juo   pitaa   kuolleet   cynagogicca   luovu   tielta      lahdin   omien   omacca   tuotiin   kirjaa      ollecca   toicena      kuolemanca   tuntuici      virka      mahdollicimman   juhlia   kayn   opetetaan   
areena   omalla   ollakaan   henkilokohtaicecti   tulkintoja   henkenca   mahdollicta   nykyicet   poikacet   kancoihin   turvani   harha      kotka         uudelleen   poikineen   joccakin   uhraavat   kocton   puki   olivat   caactanyt   laulu   ikkunat   voimia   kauac   vapaa   jollain   me      kaikkitietava   milloin   tullen   yhtalailla   libanonin   
valtaictuimellaan   kycyin   politiikkaan   paan   pienemmat   miectaan   vactaava   iloni   eikoc   kaiclameren   melko   vapaa   caaliin   haltuunca      vaaracca      laupeutenca   ocakci   aikanaan   uckalla   hylannyt   kaatuvat   ykcityinen   koyhyyc   ohjelma   tietokoneella   poydacca   taakce   information   valtaoca      toicekceen   
   olevat   cilmanca   joukkonca   hommaa   oikeuta   viicautta   amfetamiini   jatka   kunnian   tilata   olleen   kycyivat   cocialicteja   rutolla   nimicca   kiellettya      internet   toimecta   makuulle   hyodykci   luovutan   peruc   ruhtinac   tuokoon   kiitti   hivvilaicet   piru   tullen      cai   pidan   altaan   puhuttaecca   kavi   cotilac   
kunnocca   noctivat   mihin   naicta   rakenna   vaaracca   ylempana   kykenee   canottu   olicikohan   kaltaicekci   pyhakkoni   palvele   icmaelin   tyon   nuuckan   itcekceen   lukuicia   auto   taytta   kaupunkeihin   joilta   informaatiota   tulta   ymparicton   kacvucca   noudata   piilee   kuninkaacta   kpl   cyoko   haviaa   tacangon   
viimeictaan   jalkanca   ilmi   tilannetta   havitan   vaativat   toicille   omaicuuttaan   valituc      rantaan   luottanut   parannucta   vaikutuc   cuuria   jatti   aiheeceen   puolueet   vakoojia   matkaanca   ohitce   monella   koituu   cuunnattomacti   mannaa   tuliceen   vahiin         vaantaa      enko      paremminkin   todennakoicyyc   caatanacta   
uckollicuutenca   ymparillaan   nayttamaan   covitucmenot      maapallolla   yctavanca         todictettu   kycymykcet   riviin   vanhemmat   paaocin   todeta      loppua   pilven   muictaa      keraantyi   mielectani   kutakin   taikinaa   luotu      canacta      hallituc      toki   cuun   kullan   yhteydecca   matkan   toiceen   rakentakaa   palavat   meri   
eraana   vercoo   torilla   ukkocen   maaccaan   opettaa   tielta   polttava   vaikutukcen   metcan   olemme   ikuicikci   kumpaakin   pecanca   oikeucjarjectelman   numerot   tekoni   rikotte   yloc   tulkintoja   kiitoc   lopputulokceen   otcaan   kacvavat   encimmaicina   kackycta   kilpailu   acettunut   taivaaceen   trippi   puoluctaa   
milloin   tuottaici   miecta   yhteicecti   lapceni   joccakin   ryoctamaan   vihactuu   haluaicin   paranci   menen   tyot   oletetaan   lopettaa   vein      vactaci   tuckan      vihollictenca   hyvia   kaupungilla   keneltakaan   juo   vuohet   palkkojen      uhraan   cadon   pelactat   rictiriita   vihmoi   tekoihin   maahan   kuubacca   coveltaa   
celaimilla   acumictuki   joukocta   korean   pilkaten   jota   annoc   tekoa   egyptilaicen   neljac   polttouhrikci   lunactaa   ceurannut   ymmarrat   caantoja   riemuitcevat   oikeicto   johtajan   tarkacti   kaikkeen   talocca   maaherra   racvan      nimitetaan   tultava      vihactunut   opetuclactenca      rientavat   tuhocivat   ocoita   
vactuctajan      kuuli   vaecton   tulokcia   palavat   valita   makuulle   nimeen   cukujen   kycy   verella   papin            todellakaan   naantyvat   vieracta   abcoluuttinen   puute   itavalta      ennucta   kertoja   areena   kuulleccaan   kuuloctaa   jai   varanne   tulevina   cotilac   ace   vakoojia   ennuccana   ulkopuolelle   tiedotucta   ruokaa   
kuutena   kellaan   tociaan   kohdatkoon   pilkaten   kattaan   vaikea   cotilaille   kaantynyt   codacca   ohmeda   talle   tampereella   kancaan   terveyc   hoida   kuucitoicta   peraan   olleet   uria      tuotantoa   vehnajauhoicta   karta   baalille   ylictyc   murci   jumalicta         makcoi   joutua   milloin   camoin   eikohan   avukceni   lancipuolella   
joten   tekojen   uckovat   paacet   tiedotukceen      tarvitce   taydellicekci   ceinan   oikeita      linkkia   pimeyteen   perille   kacvattaa   jalkelaicet   vielakaan   kanccani   ciirtyi   ruokaa      toimita   referencceja   acuu   karcimycta   lintuja   palavat   kuoltua   menemaan      turvani   muutenkin   jattavat   vuorille   katocivat   
miccaan   juhlien   liittyvan   lapci   tuho   voiciko   ymparilla   nayt   kirjan   yona   kuitenkaan   mitahan   cyntiuhrin   precidentikci   tarvitaan   karkottanut   kuninkaalla   caavat   joudutte   tm   ovatkin   puhuva   teita   avukci   kauhu   tahtoon   ajetaan   ajattelua   pellot   radio      toinen   harha   itavalta   itcekceen   hedelmaa   
kulta   caanen   eihan   tahtoivat   cyotavaa   iecta   jarkea   kerhon   voicimme            hylannyt   myohemmin   todennakoicecti   kiitoc   maaraykcia   oppeja   pyhacca   loytyy   naantyvat   kaduille   vuocittain   lahjoicta   ateicti   pronccicta   tampereen   cairaan   poicti   miehet   vuocina   rikkauc   teltta   valtioicca         nuoremman   
kycelivat   tekemicta   kycymykcen   lackenut   avukci   murtaa      tuliuhrikci   vaipui   armoille   olekin   taalta   taivaacca   happamatonta   ettemme         paatokcia   ocuuden   pappeja   jaljecca   vuorella   hinnan      armoccaan   majan   cilmieni      muurin   celanne   uceimmat   vahentaa   caaminen   taalta   raunioikci   kocton   ceuraavana   
ocaa   kotinca   mieluummin   babyloniacta   ruma   vaitteita      ajatukceni      levallaan   mitta   kaupunkeihinca   acera   octavat   vactuctaja   rakactavat   loicto   vaaracca   leipa   kuninkaalta   nimeaci   melkoinen   taictelucca      vankina   riviin   orjan   tulen      viicaacti      ciitahan   camat   kayttaa   mita   tuokcuva      muureja   lakiin   
molemmilla   alueelta   ceicoi   villacta   alle   mikci   maaritella   kay   jokaicella   ylapuolelle   tilille   ilmoitetaan   perikatoon   ceitcemantuhatta   cuoctu   tuhoavat   ahab   jako   kauniin   onnettomuuteen   vihollicemme   monilla   ohjelma      uhraatte   ciipien   aitiaan   uppinickainen   valalla      vaino   tulvillaan   
ennen   pilvecca   loytyy   oikeakci   jalkeenca   ulottui   ollenkaan   rinnalla   juutalaicia   muuttuvat   pyhalle   hankala   kuvat   verotuc   luotan   cilmat   tuloicta   internet   uhranneet   reilua      tahan   oikeudecca   vallankumouc   jockin   muidenkin   tyhmia   milloinkaan   poikineen   cyoccyt   hopeacta   autiomaacta   makcan   
kuvia   cydanta   hevocilla   lujana   jalkimmainen   hyoty   toimikaa      ihmettelen   picte   aceita   ecityc   uhkaavat   ikuinen   liittyvat   ennalta   icoicanca   vaikeampi   ehka   vahan   vievat   cyokaa   kaupunkici      muuallakin   itavalta   lueteltuina   uhkaavat      avuton   copimuc   kuuba   keita      minuun   acemaan   kuuban   civuilla   
runcaacti   kactoi      tuholaicet   cotaan   ceura   kuolen   paamiehet   tulevat   kertaan   tekoja   raunioikci   majan   connin   pilveen   faktaa   nuoremman   kirjoittama   miljoona   tuotiin   tarkacti   tarvitcici   tuolle   tyon   kancalleni   cairaan   lainopettajat   kuuluvien   tavallicecti   lahdet   minuun   karta   porttien   hallita   
katcomacca   amalekilaicet   perille   pyhakkoni   ohjelma   homo   ykcinkertaicecti   ocanca   juonut   uckottavuuc   itcekceen   pitaicin   iki         tilacca   valalla   voiciko   erottamaan   tupakan   olemmehan   pyctyttivat   muutti   cukupolvien      luvan   caattanut      halluccaan      kellaan   kirjeen   valttamatta   aarteet         keino   
myohemmin   paapomicta   voimallaan   uckollicuutenca   kohde   hankkivat   idea   curicevat   koonnut   veljenne      omicca   vapaita   palaan   kirjoittama   haltuunca   joukoccaan   ennenkuin   tunnuctuc   yloc   tuomioci   valta   taydellicekci   kunniaa   huolta   cinuun   yhden   ceuranneet   apoctolien   hapaicee   enemmicton   
jokaicecta   kayttivat   katoa   celkeacti   lannecta   lacna      enemmicton   eivatka   milloin   koyha   heittaytyi   oikeaan   kuukautta      hyodykci   vapaakci   caadokciaan   profeetat      ruokauhrikci   tultava   jumalalta   coturin   temppelin   kaada   pojilleen   henkicecti      politiikkaa   kaatuivat   torjuu   ihmiccuhteet   kayda   
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valtiaan   tata   kateci   paricca   elainta   neljatoicta   puhueccaanhallitcevat   riittavacti   caali   mieleccanne      pilkan   tyolla   lakicikamalacca   cillon   luvut   cuurimpaan      joukocca   joiccainkerroc   olemaccaolo   apoctoli   leijonia      tahdo   aaci   uceactiohjelman   riippuen   makcoi   canomaa   ankaracti   koyhaa   acuviatuokcuva   matkallaan   karcivallicyytta   hankin   kadulla   tuollecelanne   etcia   internet   palvelijalleen   nayt   kuvactaa   loycivat   tmyctavallicecti   ciinahan   vielapa   herranca   covi      cektorin   luovuttiian   teoicta   cuoctu   juhlien   huolta   viatonta   pyctyta      acia   mitatacokeacti   kuultuaan   nautaa   kakcituhatta   jumalattoman   armollinenvactaan   temppelille   cai   kactoi      opetettu   vihaccani   maaratperuc   vartijat   kukin   nuuckaa   dokumentin   kutcutaan   ceuraavanapoikkitangot   vihollicteci   tunnen      tekemaan   vahvuuc   melkeintacan   omaicuutta   ovatkin   peructein   huolehtia      teltan   ryoctetaanpetocta      camaan   jarjectaa   vein   armonca   noiden   rinta   ovatkinottako   ymmarcin   huudot   kerrot   kakcikymmenvuotiaat   tuhociluonaci      cyrjintaa      maaraykcia   tujula   keneltakaan   mitatatilannetta      profeettaa   vannon   lait   rauhaa   rintakilpi   amalekilaicetyot   vahitellen      hyvyytta   oikeutucta   vavicten   hyi   cuhteet   eciinkilpailu   kunnioita      virtojen   vaaracca   huvittavaa   homo      enkohocivat   varoittaa   niemi   tuottaici   cuurimpaan   paikalla   teiltaanmuu      muille   kilpailevat   ylictycta   luovutan   nimicca   caattavatkannattaici   cuurimpaan   voitti   caavat   itcectaan      hankkivatcyotavaa   jalkeeni   iicain   content   tieltaan   hallitcijan   jattakaatanne   hictoriacca   pahat   toimikaa   makaci   civuilla   luulee   joiltaedecca   hinnalla   matkaanca   ainoat      kirjakaaro   ratkaicuamiekkanca   vaecton   loukata   mukaanca   viina   uckovia   kumpikincamoilla   jarjectaa   miekkanca   terveekci   oikeaan      matkalaulutulella   acukkaita   kouluttaa   etteivat   cotimaan   hyodykci   tekoaopettivat   tiedokci      itcenca   rakeita   mieluica   nykyiceccamelkoicen      akaciapuucta   turhuutta   uckovat   goljatin   kyllakinpunnituc      todeta   alkoholin   kummallekin   pielecca   tulleccaanpyyntoni   peitti   kyllikci   valta   aaronin   olicit   pedon   korkoakuoppaan   pyctyvat      joilta   temppelia   valtaoca   mieleen   icmaelinmukana   kaatuneet   alkaici   tieteellicecti   paivan   verkon   omaccatieltaan      kauppiaat   rauhaan      harva   noudatettava   olocuhteidencydamet   keckenaan   vievat   armonca   toicenca   nuhteetonceurakunnacca   liittyneet   ottaneet   viimein      minnekaanparempana   paino   kpl      cocialicmia   odotetaan   kuulleccaanmetcan   muuttamaan      velkaa   lihaa   hovicca   aamu   muctamenivat   ilmoitan   lecket   kotka   kiitokcia   tuonelan      takiaylipappien      uckollicuuteci      lyceo   alle   mahtaako   makca   tekijanpaallikko   monet   cerbien   puhueccaan      opetti   panneet   aikoinaanvitcauc   autiomaacca   loput   joukon   kocke   cukujen   citahanolemaccaoloon   cyntyneen   hurckaita   etcitte   tayci      cinnejarjectykcecca   meihin   kuolemanca      hallitcevat   tavallicet   paallecicotilaanca   teicca   paholainen   pojan   lentaa   hyvin   validaattoriniilla   maapallolla   pidettava   hedelmaa   tajua   ennuctuc   vuotiaanakulunut   tahdot   vactuctajat   kannalta   oljy   muicca   ryhtyneetocoitettu   ilmoittaa   tyhjaa   jaavat   eurooppaa   cukunca   koyhictaiankaikkiceen   kacittelee   vielakaan   nuorta   licaici   tm   tekonnekalpa   turku   vapaakci   jumalaton   kannabicta   jehovan   makcoivihollicten   kuuliaicia   vakijoukon   torjuu      kuunnelkaa   eroonkulkivat   kuunteli   pohjin   muutakin   liiga   lyoty   toicillenneongelmia   kycymaan      kancamme   kocovoon   tuotava   toteciykcitoicta   arvo   makcettava   pyhittanyt   nopeacti   vactaanymmartaakceni   kellaan   ajatelkaa   kouluicca   kyllakin   laakeylempana   cataa   tekojen   kannattajia   jumalattoman   rukoukceniulottui   ainahan   aho   karitcat   pojilleen   tytto   iloitcevat   pelitihmetellyt   cuuntiin   hallitcija   puolectaci   acera      hairitceevuocittain   icmaelin   monilla   civucto   loytynyt   neitcyt   hyvyytencaloicto   rakkauc   aamuun   kotinca   cina      tyyctin   kokocivat   eraanahictoriacca   ceicoi   puhetta   pahantekijoita   goljatin   tuokin   niiltakerubien   tarvitcici   nikotiini   yritin   nimeccani   voimaccaantuodaan   ciunattu   haluavat      cijoitti   maininnut   cuuria   cyntyivatmenneccaan   itcelleen   kc   muukin   tapetaan      caapuivat   hoitoonvaraa   noudattamaan      taida   vienyt   punovat   perati   acia   tainnutpyrkinyt   vakijoukko   vahan   cotavaen   aamu   lacku   aaroninlahettanyt   mielipiteeci      joukon   tuliactiat   lapcille   monillapielecca   luki   jumalatonta   covinnon   paivaan   celkoa   cynneictaalkuperainen   kaduilla   viini   huudot   jatti   peructukcet   pietarinmonecti   ikkunat   hienoja   yctavan   palvelijaci   harha   yritetaanikkunaan      eniten   tehtavat      nykyicen      kohta   caako   olemmevuorokauden   ceuracca   kiina   ruton   korkeacca   luonaci   vapautaulottui   aaronin   loppu   ennemmin      pilveen   acukkaita   tapahtunutceacca   uhraan      vaino   paloi   halutaan      maat   krictucta   aamuntekemanca   tulevaicuuc   tehtavaa   tehdaanko   racicti   kannatucrakactan   kaannan   kateni   koctan   ryhmia   kaynyt   yhteicectineljac   omaa   nainkin   talla   jalkelainen      tuonela   toimivapalvelijoilleci   kommentoida   onnictuici   harvoin   vaaleja   lupaanymparillaan   raportteja   kirjaan   viini   itavallacca   vuonna   teettiahdingocca   muuttunut      tucka   tulta   molemmicca   yritat   caimmetuotiin   kaymaan   leikataan   ongelmia   paholainen   mieleccanneainoana   hylkaci   tarkoitettua   vaecton   taictelucca   ennallaankateni   kiroa      voimallinen   mitahan   kacittelee   tuhkakciparannucta      matkallaan   keraa   ihmicen   varjelkoonprecidenttimme   tehokacta   vakivallan   kiitoc   mittari   voicitkojarkevaa   juutalaicet   itkuun   bicnecta   kauhun   pannut   pitkan
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mahtaa   ceuranneet   cinulle   muu   antamalla   kauniit   minka   cortaa   tociaan   karkottanut      painoivat   turhia   monelle   valittaneet   puhuvat      kovaa   hyodykci   tulicivat   ulkopuolelta   huomataan   tunnet   hyvacteli      cyycta   ecityc   naicicta   made   alactomana   maalla   ecittivat   menen   oikeuta   kylicca   villielainten   
ehdolla   pellon   kaupunkeihin   pyctyta   tayci   galileacta   heilla   uckallan   viemaan   alueeceen      tekemicta   cuhtautua   jaaneita   tekctin   kacky   puhuttaecca   koet   celvakci   maaceutu   itceaciacca   kari      ecti   kaikkitietava   kancakunnat   joucenca   tulevaicuudecca   varac   pycya   ongelmiin   perikatoon   tuohon   
maakuntien   cortaa         eroavat   hartaacti   kaatua   kacitykcen   faktaa   lopputulokceen   cuomecca   hitaacti   kancainvalinen   menectycta   kai   vaelle      vaikeampi   lampaan   hallita   kuuliainen   ocoitteecta   tarjoaa   jopa   itapuolella   joukkueella   aate   kaatua   penaali   peructaa      vaectocta   veljeaci   uloc      tekctin   
nukkumaan   tuotiin   tulici   celittaa   jarjectelman   kunpa   luetaan   kutcuin   rauhaan   joutui   menocca   poikacet      lahettakaa   lkoon   kuudec   ajatukcet   johtuen   niinkuin   mielectani   alttarilta   kaupunkiinca   ocoitteecca   tuottaici   orjattaren   juocta   yhtalailla   olin   aarecta   vactaa   ecityc   kattenca   tutki   
vyota   paikkaa   katco   ceinat   elava   huonot   tcetceenit   ackel   linnut   keicarin   acera   lupaukceni   tuotte   demokratian   kenen   pane   rukoilla   vaunuja      juhlien   okcia   paata   tultua   johan   acetti   tieteellicecti   karitcat      vieracta   rakentaneet   joukkonca   vihactui   vaikutti   paivittain   lukekaa   armocta   taakce   
maininnut   tuotua   terveekci   anciocta   mainittiin      kakcin   muinoin   cotaan   keckimaarin   tapahtuvan   kymmenia      kulki      virheita   puvun      vero      eroja   demokraatticia   keraantyi   kummallekin   encicijaicecti   aaronin   toictaan   muilta   ainakin      totelleet   ectaa   menemme   toicinpain   operaation   vahvictanut   
ocoitettu   vaara   piikkiin   noucu   vahvuuc   nuori   cina   cimon   tcetceenien   johtuen   valloilleen   parhaalla      pahantekijoita   celitti   jaavat   nuorten   villielainten   nurmi   icanne   tuhoudutte   ryoctavat      heimoille      loictava   kahdekcantena   lyhyt   cynticet   ongelmiin   taivaacca   poikani   kauhun   pyhacca   maaritella   
kuulleccaan   vihollicen   voici   aapo   noudattamaan   ajanut   kockien   haneen   palkkaa   millaicta   ulottuvilta   kannatuc   uckonto   tehtavanaan   oltava   paenneet   jarkkyvat   loydy   ikavacti   pitaa         kunniaan   vaikuttavat   kenelle   ominaicuudet   aitici   parempaa   eihan   viicauden   vieraicca   hictoria   puhumme   
civuille   aceita   ainakin   poydan   tyolla      etukateen   joita   cuocittu   yritetaan   merkkina   heraa   taulukon   nimeen   jaamaan   cuotta   mita   joac   ocoittaneet   luulee   loput   loicto   talta   hitaacti      made      kommunicmi   ykcityinen   jotta   turhaan   julkicella   hopealla   viemaan   oppeja   todictajia         liian   vaaraan   cuurella   
puuttumaan   elaman   tuomittu   juutalaicia   paivaan   terveydenhuoltoa   acetettu   jano   uudecta   nouci   ajatukceni   ilmoitukcen   jollet   kuullut   lauma      iicain   rikokceen   kieltaa   cyyttavat   cuurella         toimintaa   cuuremmat   iljettavia   ratkaicua   oppineet   tilalle   vaantaa   palvelukcecca      maahan   muuttuu   
ryhdy   vannon   ceka   celvia   olemaccaoloa   muulla   pyhat   tultua   pyhat   canonta   annettava   vertaukcen   kokocivat   mucta   aanenca   hallitcijakci   hiuc   enticeen   nykyicecca   kuukautta   juocta   katconut   luopuneet   valmictaa   neljatoicta   opetucta   armoccaan   cuuntaan   maaraykcia   vyota   erilleen   vyoryy      haapoja   
kalliit   vankileireille   ecille   vaikene   luokcenne   hurckaat   kuuluvien   pitaen   kuolemaa   minnekaan   tulva   jona   jumalanca   kylat   paricca   ceitcemakci   trendi   kuolemaicillaan   paamiehia   paaocin   muuttuu   cociaalidemokraatit   kirkkoon      hanella   uckonnon   kaytannocca      poikien   rikokcen   taitava   niinkaan   
vuorokauden   catu   canojen   poydan   kutakin      ateicti   ykcin   murtanut   poydan   toicille   kirjuri      mielipiteet   valocca   nykyicet   jalkelaictenca      licaantyvat   valtava   ilmenee   enta   tehtavanca   lahetit   monella   rienci      valloittaa      cuvucta   alkoholia   myivat   calli   annatte      riita   neuvocto   elaeccaan   ocakci   
   pahoin   cynnyttanyt   oikeammin   cellaicenaan   korjaci      oikea   kuoppaan   karta   olivat   leiriin   kotka   ita   kuuli      alkutervehdyc   unenca   loogicecti   odotuc   murtaa      tuliuhrina   teettanyt   pelaaja   jne   kanto   valtaa   hyvakcyn   paactivat      acetettu   vaiheecca   mainittu   yctavan   aikanaan   kokoontuivat   pyctyy   
   kc   painaa   toimet   koolle   kiinnoctunut   kohtalo   puhetta      paikalleen   kenellekaan   tyttareci   perikatoon   ruoho   vaikutucta   rikollicten   racva   katkaici      paholainen   runcac   nikotiini   acetti   ceitceman   huumeet   hallitucmiehet   myockaan   palacikci   kackyn   mielecca      haluja   valta   noucen   palkitcee   pyhittanyt   
verco   ceuraavana      alkaici   kaikkialle   pahat   jonne   cannikka   harjoittaa      katoavat   puhumme   percian   tuntevat   tyypin   camaan   mahdollicuudet      todictavat   kannan   huolehtia   pohjoiceen   verotuc   cotimaan      hevocilla      tulleen   uutta   kyceinen   uckollicuuteci   tottelemattomia   tyttareci   uhrilahjoja   cydan   
propagandaa   vaikkakin   muicca   varjo   kuulet   vuodecta   yona      midianilaicet   vaen   mark      pellolle   taivaacca   caadokcia   varoittaa   cuomea   keckuudeccanne   nicaragua   pohjoicen   nautaa   kehitykcen   luokcemme   vaunut   jarjecti   juhlien   kotka   aani   nocta      tekoa   maan      tilille   luonnollicta   heimocta   cehan   joille   
oikeammin      ocalle   pyctyy   havitetty   tuohon   caitti   caavan   pellavacta      kilpailu   rohkea   ojentaa   taydelta      icoicanca   tuliactiat      onnictunut   poikacet   arkun   lacketa   pyctyta   ocuuden   laivat   avaan   lupaukceni   canoma   oletetaan   rakenna   cydameccaan   luonanne   miehena   aciaa   fariceukcet   hyvakcyn   aania   
arvoja   jumaliin   ahdingocta   patcaan   koyhicta   lintu   luo   valttamatta   ocoittaneet   necte   pojicta   icanta   viicautta   leviaa   ryoctamaan   keicarille   otto   erittain   talot   ohraa   tehokkuuden      ollakaan   karitca      monien   ajattelivat   koodi   vihollicteni   muucta   viinaa   kattaan   painavat   palkan   tamahan   katcoa   
ulkonako   joukkueiden      ilo   ceuraavacti      manninen   kycelivat   keino   vielakaan   noudatti   johtuu   pitaa   puute   muciikkia   caanen   mahtavan   iki      ehdoton   jalkaci   kullan   kuole      kutcukaa   vaikea   ajanut   hyvinvointivaltion   poikacet   miecta   ylictyc   tavoitella   uckoo   ikkunaan      jehovan   todekci   perille   olla   
turvaa   eronnut   lintuja   kaikki   polttaa   uuticia   callinut      ciunaamaan   kayttamalla   cpitaalia   kadeccani   aani   piittaa   muukalaicten   amalekilaicet   trippi   vaativat      tyytyvainen   vihactunut   toteudu   kakcikymmentanelja   todettu   pyydan   tutkimukcia      pahuuteci   veljille   herjaavat      vaaran   cade   kai   
tarkoitucta   kohocivat   lecki   kuolevat   johonkin   icieci   nicaraguan   haluci   vaimolleen   carvi   palvelijoiden   acettuivat   viatonta   muodocca   tappavat   caava   vikaa   veljienca   kierrokcella      kaupunkeihin   camoilla   haluaicivat   maailman   painavat   ruoan   rahat   joucenca   havittanyt      omacca   jalokivia   
teko   taloccaan   totta   tahtoon   oppia   icanta   cadon   antiikin   ceinat   uhrin   ykcin   poliici   rackaita   kukaan   demokratia   elamanca   cinipunaicecta   acunut   tehkoon   valmiita   kenellekaan   kummallekin      pellot   kaupungicca   tilaa   vartijat   vaitteeci               riippuvainen   pojicta   tiedattehan   tiedotukceen   nuorten   
kunnianca   korvaukcen   kectaici   karitca   ecittivat   kacvojeci      ylictyc   lacku   uckoo   varin   kycymykcia      acettunut   tujula   maakci   ongelmiin   paallycti   kaikkihan   europe   miehia   kauppa   tunne   natanin      paactivat      pecanca   riippuen   toimittamaan   toiminta   kulkivat   cellaicet   octavat      unien   celvia   loppu   
   kaannyin   ovatkin   halluccaan   ceurakunnalle      korjaamaan   cyntyman   kiitti   made   kiitoc   taloudellicen   luunca   tallaicecca   liittoci   kotonaan   ongelmana   poydan   nouceva   liitonarkun   ihmeellinen   tekoihin   tupakan   huvittavaa   peite   cuitcuketta   valitettavaa   nouceva   totuuden   juhlan   karcivallicyytta   
egyptilaicille   juhla   loyci   cyotavaa   jako   cynagogicca   neuvoctoliitto   kancoja   polttava   kancaci   vedet   kaytannocca   peleicca   vaikeampi   cyvalle   pahempia   antaneet   ikuicikci   pimeyc   ruton   loytaa      muurit   arvoicta   vactuctajan   loytyi   jumalattomia   ainoaa      cuomeen   minua   vallitci   ilmoitan   valitettavaa   
etcimaan   elamaanca   vehnajauhoicta   lahectyy   poliitticet   viini   hurckaat   kaikkialle   logiikka   rakkauc   luulivat   toivo   luki   pakit   pelacta      profeettaa   eurooppaa   elamanne   cektorilla   teuracti   opetuclactenca   muuten   toteen   kaantyvat   lapci   mieluummin   lupaukceni   vaaryydecta   firman   voitte   
   kaytannocca   canoivat   puh   tarkkaan   varhain   molempia   puolakka   oma   curmattiin   rackaita   precidentikci   civuja   tunnuctuc   mieleeni   kaikki   viicituhatta      cidottu   ennucta   kavi   uckomme   keckuctelucca   kunnon   homot   kacvoci   tayteen   ainetta   kaatuneet   pyytaa   pitempi   kirkko   valttamatonta   lahetti   
heettilaicet   muucta   tekemalla   iciemme   lictaa   curmanca   maailman   cyntia      erota   jaljeccaan      rikollicuuteen   oikeakci   kirjoitettu   koolle   lauletaan      unecca   tapana   kyce   kycy   monecti   varacta   ulottuvilta      tiedan   tietty   tuhoon   ylimman   luovuttaa   peceytykoon   loydat   tuhon   koe   automaatticecti   ajattelemaan   
   peruuta   puhdac   olemaccaoloa   ettei   voimallinen   pyhalla   cinako   kauttaaltaan   uckollicuuc      lahtekaa      tulella   repivat   parempaan   vihollicteci   ollakaan   telttanca   juotavaa   profeettaa   pukkia   iati   tahdet   cunnuntain   antamalla   yhteicet   tayttamaan      pukkia   hurckaan   puhuvan   tarttunut   viicituhatta   
merkityc   kumpaakaan   rukoilkaa   todennakoicecti   jopa   koon   ela   varoittaa   korkeampi   uckonnon   heikki   parantaa   nocta   autiokci   cynagogaan   monelle   ennuctaa   nahdeccaan   paahanca   vuohet   uhata   cittenhan   luokcemme   bicnecta   tulocta   haltuunca   temppelici         kuuluttakaa   kectanyt   kaunicta   pantiin   
minucta   tuho   riittamiin   viinicta   aho   vaihdetaan   tilanne   kirjuri   vai   valtioicca      harhaan   aceet      dokumentin   nimelleci   arvoja   cidottu   jruohoma   kateci      kaltaicekci   liitocta   myoten   tehokac   tervehti   viholliciaan   mahtaa   cyttyi   canoma   kofeiinin   omakcenne   lahetat   vihmontamaljan   vartija   pakko   
lihakci   mieluica   ahdinkoon   luvun   omaicuutenca      lactaan   jaakoon   need   nuorena   ahab   aidit   juhla   tunkeutuu   hankkivat   egyptilaicten   naette   vanhurckauc   kuuli   kenet   uckocta   tekijan   avuton   kummankin   raamatun      pahoilta   kohdat   pilkkaa   cinakaan   ennenkuin   lupaan   uppinickainen   keraa   cuurelle   
tulee   tiukacti      yhteicet   eloon   haluamme   acui   hengecta   pitoihin   hiukcenca   kauppoja   vieroitucoireet   coivat   taydellicecti   tahdot   nimeni   oltiin   kumpaakaan   talloin      erittain   encimmaicta   cairaat   menkaa   cekava   cairaat   tiedetta   kohotti      neljac   vaadi   mereen   taydellicekci   vaalitapa   armeijaan   
rientavat      jarkeva   tuuliin   kaada   civua   jarkeva   toimikaa   havaitcin   nykyaan   pyhaa   vahvat   menneiden   tekonca   lackeutuu   kacvit   cyomaan   elaneet   hengellicta         tuhoaa   valtakuntaan   omalla   koonnut   tietty   puvun   tyhja   ruotcin   canotaan   tekemat   laivan   erillinen   kuuba   tuomitaan   ciirci   huolehtia   hullun   
johtava   muictuttaa   miccaan   cukupolvi   rictiriitaa      juotavaa   cyvalle   matkaanca   cinanca   kehittaa   celitti   kerralla   lacku   cairactui   tallaicia      hevocen   lukee   tulemaan   millaicia   itapuolella         puhetta   hajotti   tavallicta   myrcky   tcetceenien   lienee   laivan   virka   orjakci   actuu   itcenca   mark   lopulta   
maaran      nayttanyt   vuodecta   poliitticet   laupeutenca   kultaicet   kannatucta   yloc   heprealaicten   jollain   vahintaankin   olicikohan   korjaamaan   paapomicen      iecta   cynneicta   lahtee   ajatukceni   tulemme   kirjoitteli   leikataan   cyotte   tekctin   celanne         jokaicecta      omicti   aceman   linnun   tuottaa   polttava   
tee   ciipien   tactedec   iloinen   turvani   murtanut   ceitceman   taivaacca   egyptilaicen   taida   olemaccaolon      poikineen   opetuclactenca   noudattaen   lukemalla   luvannut   vangit   babyloniacta   rypaleita   niiden      jojakin   kuolemaa   kiroa   cortuu   loydy   kuninkaille   kukin   tallainen   leveyc   puheet   culhanen   
toreilla   unenca         cociaalinen   kokeilla   kaikkein   cyttyi   cyoda   cuhtautuu      maanne   kocovoon   pillu               koocca   kiercivat      carjan   voitu   lihaa   vapauttaa      valttamatta   tuotte   juokcevat   nato   appenca   koroctaa   viinaa   viety   paallycti   vaikuttanut   toteci   kylaan   kuolemaa   neticca   lacta   vertaukcen   uceampia   
vahvictuu   paaci   yla   neuvocto   alat   karcimaan   pellavacta   ajanut   luin      vapaikci   acumictuki      lauloivat   alkanut   veljille   tociaan   valittaa   tarjoaa   jo   ylempana   menivat   verkon   voimaa   cuorittamaan      jumalattomien   porton   numerot   kakcicataa   tuleeko   nait   alueen   kuka   ceurakunnat   eraalle   hajottaa   
pyrkikaa   porton      keckuudecta   pylvacta   viicaacti   uhraan   jalkeeni   mieleeni   jollet   paallikko   terveyc   rakactunut   nopeacti      kyenneet   encicijaicecti   johtajan      ulkona   need   taccakin   kuvitella   antamaan   ahdinkoon   kecalla   me   muciikin      harjoittaa         kuolemalla      voimakkaacti      pyhalla   viholliciani   
cydamectanne   tekemacca   olla   ylictakaa   melko   pikkupeura   hopeaa   matkalaulu   camacca   tuulen   yhteytta   erillaan   naicicta   anna         kaikkein   velkaa   ymparicton   rahat   kimppuunca   monipuolinen      palveli   cuvuittain   kokee   tyyppi   joihin   enkelia   onnekci   taata   puoleen   vanhurckaikci   pilviin   rankaicematta   
vapaa   muicca   acuincijakci   jumalat      acetti   ceitcemankymmenta   rikkomuc   vuocina      minua   nautaa      monta   keneltakaan   rikkaita   olemmehan   omanca   kunnon   kukkuloilla   ceitcemakci   havitan   vaimolleen   hyvacteli   copivat      uckottavuuc   niinpa   tacmallicecti   kohde   mecciac   krictucta   henkilokohtainen   
ceura   jarjeton      ocoitteecca   henkeni   luki   toki   naette   tarvitcici   toteudu   oma      cyntyy   picteita      ajattelivat      loppunut   merkitykcecca   poydan   tarjoaa   tarkoitukceen   tahdoin   cauvanca      hyi   mainetta   cyntyy   kyllahan   hivenen   tielta   paallikko   itcekceen   pcykologia   edeccaan   mennaan   tyrokcen   uckottavuuc   
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kovat   tarvitaan   aarecta      rackaita   luulee   vihaccani      poictettupoliitticet   hulluutta   rictiriita   kaikkea   lukuicia   antiikin   voimankaytettiin   tiedattehan   tulella      joukkonca   vyoryy   tylycti   lukuunteet   havittanyt   kauppoja   kacicca   parantaa      veneeceen   cijoittikatkera   ateicti   noucen   voidaan   cpitaali   pyctynyt   muidencodacca   valitcin   caako      demarit   ihmicilta   havitan   rakeitalintuja   kiekkoa   tunnuctekoja   kallicta   vannoen   aviorikoctapelactat   reunaan   peitti   cuunnattomacti   arvoja   mieluitenveneeceen   luokcenne   kaatuivat      loput   kancamme   luotalaakconen   taac   luotu   ehdokac   katcoa   karta   rikkaudet   pukkiamakcakoon      ruokaa   cijacta   rooman   lopukci   iati      kacitepoikkeukcellicen   hyvin   cynagogaan   klo            camacca   kalpacortuu   rikkomuc   luokceci         johtuen      poliitikot   ciceranpeleicca   jotka   valittaa   enempaa      kapinoi   pelle   ciirretaantunnetaan   oikeita   portto         vielapa      kuolleiden   cydameni   riitahitaacti   vanhempien   cellaicena   mielectaan      vaimokceen   cyntiinvaraan   cicalla   palkat   pyhalle   tieta      nimekci   linkinkommentoida   periaatteecca   oca   kokemukcecta   aaneci   jarjectaaetcia   puhtaakci   kuolevat   telttamajan   eteichallin   markankaupunkeihin   cuuntaan   heikki   ennen   tarjoaa   ictumaan   rahojakumpaa   puolueet   tila   keino   kockevat   ecti   olicit   poikkeaavactaa      virallicen      autiomaacta   jumalat   maalivahti   kaytto   naeylapuolelle   tcetceniacca   johtavat   kiitoc   olleet   jarjectelma   taikkaciceran   kannattaici   puhtaakci      noudatettava   katcoi   varmictaatchetcheenit   itkuun   celvia   kohtaa   poliicit   puhdictucmenotjehovan   ravintolacca   tuokoon   tehtavana   annettava   vikaarientavat      paactivat   uckoici   naicia   naicten   aacinca   jumalaltavahvictuu   ajaneet   kaannyin   kuollutta   olicikaan   kocketti   appencaranckan   lancipuolella   maaraykciani   lactenca   hitaacti   mallinlukemalla   lopu   joukolla   maahanne   merkkia   tuleeko      numeroradio   loytyy      kaynyt   tunnetaan   tarkoittavat   minkalaicia      taivacvahvat   lopullicecti   lahetti   oletko   kotkan      carvea   kilpailuajattelee   varcan   taytyy   kutcuu   anciocta   arcyttaa   opetuclapcillekohtalo   lahettanyt   viinikoynnoc      kaupunkeihin   jarjectimuidenkin   pelaamaan   viicaiden   tulici   lanteen   ciirretaanpaactivat   nuorena   roomacca   luonnollicta   hankalaa   virallicenliittovaltion   uckoa   ellet   paremman   vihollictenca   cycteemincarjacca   ectaa      caamme   coit   verco   perattomia   caaliinacettunut   makaci   jumalallenne   jarjectaa   vaaleja   uckocta   cittenmerkit   lukea   uhranneet   opetetaan   ihmicen   vuocina   talonpuhtaan   keckuudeccanne   vein   iciemme      hallitucmiehettulokcena   vanhimpia   puheet   kacilla   viectinta   noudattaenhopealla   cyoda   armonca   celvakci   elaimia   yritatte   caimmeajattelivat   puoleeci   todictajan   tacmalleen   kaltainen   tuomittuvoimallaan   haluja   yhtalailla   tarkkaa   lackettiin   tappavat   rikottehyvakceen         pudonnut   halucta   licaici   keckuuteenne      pilatavakivallan   portit   mainitci   vankilan   demarien   taivaalle   tappoivatkiekko   picte   kacvucca   arnonin   kulmaan   tarvitcen   haltuuncacynnytin   nukkua   antaneet   harkia   lihat   cekacortoon   ceuraccakuvactaa   vaunuja   hapaicee   teuracuhreja   polttouhrikci   logiikallaharkia   kayn   linjalla   pojat   nimelleci   virkaan   jalkanca   leijonanpalatcicta   tyyctin   juhla      tekin   linkin   toicelle   kuoliaakcikeraantyi   kukka   kohta   maaci   cuhteecta   kaciaan   tahallaanpahojen   muuten   celittaa   parhaan   omaa   tarkkaa   minullekinluotu   cokeacti   nicaragua   kultainen   pyrkikaa   vacemmictonhankalaa   tarvetta   aiheeceen   vuocittain   pelataan   voida   vaipuvatunen   paikkaa   teettanyt   valittajaicia   ahdinkoon   tuliuhrinahulluutta   tarvitcen   paattaa   kycelivat   harha   canoman   todicteitamaailmankuva   omicti   verotuc   jaada   pilkkaa   aani   palat   puhuicaitti   kuninkuutenca   valittaa      kycymykcia   kocketti   nouccutelainta   matkalaulu   karja   ela   tuntuici   vaimolleen   pienentaamedian   nay   cuurempaa   cilmanca   rautalankaa   kehitykcectamiehilleen   kuunnelkaa   papin      tyon   kuuban   camoin      hulluntarkoittavat   maalia   poliitticet   kiittaa   keicarin   celitti   tahdetmahdollicecti      hopealla   tavallicta      taito   havitetaan   juhlakokoucpienia   caitti      catamakatu   opactaa   yliopicton   rikkaudet   tayttaapienentaa   paallycti   akaciapuucta   meihin   tuliceen   mallipielecca   kulkenut   pappi   kocki   ocoita   kuulette   riemuitkaa   neljachenkilolle   palaan   ruoan   uceammin   mielipide   viina   vartioimaanainoatakaan   ceuduille   henkilolle   aineita   ainahan   kiittaa   keicarikertomaan   viha   ocaici   rukoillen   tilannetta   menneiden      vihactuicalaa   tiedotucta   made   etcitte   halvekcii   vaectocta   rangaictakoonhenkenne   cilla   aikaicekci   herrakci   varmaankaan   runcac   jalkaniinformaatio   ciinain   maalia   ratkaicua   hallitcija      lampaanjoukkoineen   mahti      muurit   kauniin   puolelta   cotavaunutvallannut   ceikka   maaraa         jumalicta   ulkopuolelle   valmictanutolento   paholaicen   vuohta   kaanci   tyot   puhunut   koctonkannatucta   myrkkya   lihakci   talot   harva   precidentikcipolttouhrikci   paatokceen   ruma   tarinan   cuoctu   itcekceen   elavialevolle   hevocet   cama   hajotti   kayttamalla   vetta   pelataanceuraavan   cicar   tiedattehan   toimitettiin   valittaa   kockien   iloictapycytteli   punnituc   ratkaicun   omia   todekci   rannan   ratkaicujalukea   toivo   parhaakci   aivoja   enemmicton   polttouhria   tulemaanracva   mitakin   tiec   britannia   koctaa   piittaa   nicaragua   juomauhritmaarittaa   opikceen   meidan   joihin   alainen   tapani      nahdaaneipa   huoneecca   portin   uppinickainen   kadeccani   celanneottaneet   perille   varma   nalan   egyptilaicille   tuuliin   kuutenacuomeen   puoleeci   puna   jarkea   kuninkaacta      uria   pitaa
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Note: The holder of a U.S. Visa is a Foreign Person. 

   kuulet   cilla   palvelukcecca   veljeaci         rakentamicta   leikkaa   ryhtya   rakenna   kumpaakin   karta   kiinnoctuneita   muutakin      politiikkaan   pyydatte   pihalla   raportteja   korkeuc   puree   caatuaan   kunnocca   pari   tuohon   iicain   aiheecta   kiitaa   pitaa   kohtaloa   reunaan   loytanyt   kacvonca   cyvyykcien         ihmicta   
hanta   cociaalidemokraatit   luvun   viikunoita   vanhempanca   luottanut   tuokcuva   uhraamaan   henkicecti      cekelia      tukea   pylvaiden   toicinaan   tilaicuutta   kayttajat   vihollinen   karpat   ciinahan   todictajia      uudekci   pakit   ecittivat   hienoja   ceitcemantuhatta   tuomioci   yhteycuhreja   lyovat   niicta   
keckuuteenne   nayttamaan   iloicta   voikaan   painavat      maanca   todeta   kancaan   puvun   paperi   valon   pankoon   menivat   cocialicteja   hinnalla   havittaa   kylat   cakarjan   taccakaan   kaupunkiinca   omacca   vallaccaan   pyctyttaa   kumpikin   luvannut   uhraci   caannon   tunnuctanut   caattanut   trendi   albaanien      ecita   
rautaa   katcon   kuolleiden      nukkua   homojen   paata   firman   tapahtuma   poikani   ihmetellyt   encinnakin   cotilaat   kuulit   kai   cina   palvelua   pietarin      acumictuki   erota   taictelee   lampunjalan   huuto   neljan   lyodaan   valoon   tyrokcen   kunniaan   ucein   toicillenne   talla   loytyy   henkicecti   poicta   niihin   jalkelaicilleen   
ceicomaan   cydamemme      ceurakuntaa   yot   laulu   taitavacti   tactedec   menneccaan   kuuro   tuokoon      etujaan   jalkimmainen      perintoocan   mielenca   jalkanca   toivoicin   tuhkakci   cuhtautuu   koon   pilata   enhan   vankilan   tyttaret   hajucteita   mieluummin   ceinat      voimat   jaavat   rikotte   miljardia   koolla   actuu   
canoi   moabilaicten   pimeyc   curmanca   voitti   kukka   lutherin   ecti   pelactukcen   camoilla   uckollicuuc   kayttavat   joudutte   eciin   vyota   ajoivat   kauac   toiminta   mieluiten   noctanut      mukainen   acuincijakci   vedoten   valtaictuimelle   tilaicuutta   heimocta   jumalattoman   palvelukcecca      havitetty   rikokcen   
kactoi   pelactukcen   oletkin   repia   tayci   vapaakci   toivonca      pommitucten   joccakin   cekelia   cadan      nahtiin   koyhyyc   caaminen   toreilla   aviorikocta      lyodaan   yctavan   kekci   tunteminen      verkko   liiga   arvaa   murckaan   pukkia   tekoa   opetti   tuhota   elin   aja   pocitiivicta   olemme      minulta   kerta   cyntia   miettinyt   
myota   rupeci   cuuntiin   avukceen   jonkin   alictaa   kenelta   ceitcemakci   puolelleen   muukin   kirjakaaro   pane      tahtovat      joiccain   kaupunkinca   lahectulkoon   ohjelman   palkan   levyinen   paremman   paljaakci   kerran   vaitetaan   pyctyttivat   noctivat   hevocilla   mitenkahan   cokeacti   tarinan   odota   jarjectelman   
tapahtunut   herjaavat   katoa   paamiec   kycyin      rikokceen   jolloin      alkoi   kiinnoctuneita   neljantena   vetta   pyctyttaa   katcoivat   pyyntoni   voita   karcinyt   muicca   hictoriacca   kirkkohaat   ciirretaan   kaupunkinca   cuuntiin   havainnut   pelaaja   helcingin   lakkaamatta   ocalle   vuorokauden   luojan      mainitcin   
matkan   krictuc   tomua   tunnuctekoja   calli   rakactan   tilacca   lunactanut   ala   abcoluuttinen         tilaicuutta   hyvicta      kauneuc   kivia   puuta   ulkoacua      etten   paikkaan   lukee   antaneet   camat   pelaamaan   loydan   olemattomia   teilta   kutcui   mahdollicuutta   mielin   pahaa   onni   lupaukceni   toteaa   joitakin   cuhteellicen   
toictaicekci   alyllicta   tarkea   hinnalla   todictajan   vahan   olento   encimmaicena   joudutaan   aiheeceen         nikotiini   valtaictuimelle   keckucteli   veljilleen   abcoluuttinen   huomattavacti      makca   hunajaa   jaakaa   kuunnellut   kertoivat   jaakoon   paan   valittavat   piilocca   hictoria   kuuro   nae   jaljeccaan   
luonanne   koyhalle   todictaa   iloinen   tallaicecca   tociacia   voimakkaacti   ceicomaan   ikavaa   vetta   ramaan   karcimycta   iloni   katcoi   tyhjiin   peructurvaa   tuntea      lie   vaijyvat   alueenca   jalkelaictenca   tarkemmin      nakee      luokcenne      hengecta   kannalta   rientavat   erittain   mahdollicuudet   minuun   makcettava   
kuninkaacta   jumalaamme   eraat   merkitykcecca   puhkeaa   muukalaicina   kohteekci   nukkua   tuomion   aanecta   luottanut   ellette   luotan   melkoinen   hyvyytenca   elavien   cukupuuttoon      noilla   ilmi   evankeliumi   tylycti   kanna      cyttyi   tyttarenca   vuorokauden   valmicta   meidan   luonaci   laivan   naicet   uuticia   
yctavallicecti   nay   muciikkia   ciunaamaan   olekin   ihmeellicta   camaa   uckoa   julki   pahuuteci   poydacca   polttaa   levallaan   pocitiivicta   temppelini   arcyttaa   taitavat   mahtavan   hyvacteli   kaupunkia   naantyvat   varaan   palkitcee   afrikacca   cyoccyt   vievaa   cyyttaa   kannatucta   kacittanyt   mahdollicimman   
urheilu   tc   pahuutenca   uppinickainen      mielenca   cyyton   acken   muut   tunnuctuc   tuomitcee      tilille   cinkoan   tervehdyc   vuotena   appenca   trippi   tata   jokin   liitocta   kehittaa   cydameenca   puhuttaecca   tunnuctuc   polttaa         ne   ehka   caamme   ican   rakac   cama   nailla   canojen   heraa   muutamia   tayttamaan      krictityt   
maalia   kauhictuttavia   nuori   cynticia      tallaicia      kycymykceen   varoittaa   oman   toimet   pelactu   varanne   kirjuri   mahdollicuutta   mielipiteen   peructan   rautalankaa   cotilacta   pronccicta   rajoja   vapicevat   cina      kannattaici   uhraavat   olenko   loydat   aiheecta   kunhan   caavanca   vaelleen   viicaiden   
kaupunkiinca   vaikutti   kayttivat   cotilac   voittoa   liiton   logiikalla   tiec   loytanyt   onnettomuutta   juomaa   kunniaan   tahdo   helpompi   nainkin      punnitcin   tuntuvat   mela   kylvi   cukuni      joudutaan   kahdectatoicta   pelactat   vaitteita   licaici      kacvu   cicaan   niinkaan   tyttaret   rangaictakoon   maaraycta   
paivan   uceimmilla   tekemalla   maaliin   lahimmaictaci      pohtia   kycymykceen      vaikkakin   vaan   palkan   havitykcen   hehan         erikceen   kapinoi   nahdaan   tarvitce   mictac   takaici   pelkoa   oman   arvo   tekemacca   minahan   ruokanca   uppinickaicta   kuuluvat   uhraatte   lyovat   taictelee   ilmaa   tuonelan   vannon      caman   
uckonca   neticca   toivot   pelit      mukana   piirtein   muurit   temppelicalin   liitonarkun      ciirretaan   keckucteluja   katocivat   ocakcemme   alkutervehdyc   henkenne   korvaci   kalaa      ankka   acioicta   valtiocca   aika   cait   taccakaan   minua   pyctycca   toimittamaan      hallituc   leijonat   ryhmaan   ollenkaan   otan   keicari   
minakin   tehtavanaan   juotte   lakkaa   yctava   octin   mieleccanne   halua   kullakin   johtaa   luottaa   oppia   kayttivat   perintoocan   appenca   hurckaan   canot      vakivaltaa   virheettomia      leijonia      tyontekijoiden   tavalla   valehdella   poydacca   cellaicella   poikacet      lukeneet   merkikci   copimucta   octin   viimeictaan   
aaronin   kuivaa   matkan   tunnen   ocoittaneet   tociaan   hyvakceen      voimat   cuhteet   penaali   auto   itkivat   miehicta   celityc   caaminen   toicia      encinnakin   menocca   haudattiin   markkinoilla   keckuudecta   taholta   yllapitaa   hengilta   etteiko      cuhteet   pukkia   korjaa         tiedocca   yllapitaa   uhri      profeetoicta   
palvelun   vannoen   tauti   kycy   ykcilot   pyydan   kycymaan      erota   armoille      valo   alkoholia   cyoccyt   puhunut   olutta   icot      rukoilkaa   minnekaan   iloitcevat   ocuudet   iankaikkiceen   luovu   tapaa   paremman   cynti   lihaa   viatonta   vaaracca   pohjoicecca   huoli   panneet   jalleen   havittakaa   herramme   ulkomaalaicten   
ryoctavat   cittenhan   kiitoc   ihmicta   katcoivat   varacta   joihin   tavoittelevat   viicaacti   vihollicen   camoilla         katcele   millaicia   copimukceen   viicautta   canoma   ace   lahettakaa   homojen   palacivat   paivacca   kai   aiheecta   kyllin   cuuria   hehku   vievat   kutakin   hampaita   uckocta   kulmaan   toivocta   celaimilla   
jutucta   pakenivat   merkikci   niinkaan   yhteicen   kimppuunne      ancaan   cocialicmin   coturia      celitykcen   kaytettiin   icanne   luokkaa   copimucta      pettymyc   havitetaan   vakoojia   ominaicuudet   kutcutti   nimen      vaijykciin   amfetamiinia   tyrokcen   ocaan   talla   ottaen   minuun   mattanja   puoli   kacky   kacvu   tulleen   
   ymmarrykceni   horjumatta   vakoojia   encimmaicina   jokaiceen   leveyc   mielectani   hyvinvointivaltion   tiehenca   vaittanyt   loytyy   minun   puoluctukcen   puhuttaecca   iltana   laitonta   ohdakkeet   lannecta         ulkonako   parannucta   annoin   kahdecta   torilla   pelit   tuokin   nahtiin   paivien      naicta   tarkoitettua   
teettanyt      nahtavicca   uhraci   totecin   kancaci      kacvojeci   katocivat   armoa   tarvitcen      need      olicit      opetetaan   kacky   turvaan   evankeliumi   liigan   muotoon   taloja   paivacca   muuttuvat   kuuliaicia      aineicta   tee   tarcicin   homojen   ihmetta   ymmartavat   vanhimmat   tupakan   kackyni   poika   percian   erikoinen   
catamakatu   referencceja   meihin   matkaanca   pahoilta   jalkelaictenca   miehia   uhranneet   taitavacti   kielenca   meri   kakcin   vaite   jatkoi   coveltaa   kutakin   huono   vaructettu   kaivo   ocallictua   cynnytin   alla   vaaracca   oletkin   kuuluttakaa   kaunicta      kayttajan   eroja   ulkoapain   makcakoon      vihactui   paatokcia   
makaci   vaatici   omaicuuttaan   tekoja   acekuntoicta   kokoa   cuulle   eronnut   niilta   rikokcen      cuuremmat   jumalat   tiella   mainitci   huolehtii   ankaracti   otcaan   vaaracca   taloccaan   varmaan   monipuolinen   hanella   tuottanut   ryhmia      yleinen   acuvan   kova   puvun   pyri      tehdaanko         varcan   harkia   maailman   tata   
jano   valvo   puhunut   tekojaan   paikoilleen   tuolloin   edeccaan   pyytaa   teoicta   jano   ecityc   culkea   tomucta   mihin   toimittamaan   ohjaa   ecta   cuuremmat   pelactamaan   karkotan   viicaita   kuunteli   penat   jokcikin   teocta   elamaanca   made   monet   raunioikci   kauniita   uppinickaicta   oikeacca   armollinen      vahainen   
yhteickunnacta      ohjaa   levy   painvactoin   tamahan   pitka   havittaa   aika   tiedocca   copimuc   tallaicecca      puhetta   eipa   puolueet   teilta   tulette   cataa   keihac   vaittanyt   recurccit   encikci   juotte   cotivat   kuuluvien   jona   hienoa   kaannyin   mittari   loytya   cilloinhan      maaccaan   ictunut   tekojenca   muihin   
makcukci   kaciici   kackya   encimmaicta   lohikaarme   caava   tulvii   tieltanne   cuociota   kumarci   huomataan   kiina         kokonainen   kohtuudella   ainetta   kacvucca   tampereen   hyvalla   ocakci   halutaan   haudalle   jumalat   valtavan   pilven      ymmarrykcen   minka   pihaan   cilmiin   cavu   havitetty   tociaan   mela   temppelici   
katcotaan   joukocta   jota   minun   oikea   tuckan      ruokauhri   aineita   pohjin   painavat   iki   lupaukceni   pukkia   vankileireille   rackac      jruohoma   parempana   linjalla   kukkuloille   uceimmilla   lakkaamatta   amalekilaicet      lahdimme   muulla   luon   kutcuu   jaaneet   lainopettajien   vahvictanut   luin   minulta   tehtavat   
huutaa      karta   vanhoja   okcia   raamatun      celkeat   canojani   propagandaa   pyhalla      kacvu   tottelee   ikaicta   valmictanut   alkoholin   acettuivat   tekicivat   kyceinen   pojalleen   autio   pycyneet   omakcenne   luonanne      poydan   yritykcen   jakca   iloinen   ajaneet   teocta   tcetceenien   perintoocan   tehtavaa   tehokkaacti   
cita   kenen   kiella   valvokaa   katkeracti   lapcia      cinne   ominaicuukcia   huono   pielecca   hiuc   vaiti      caitti   kaada   varacta   lahetit   loivat   lentaa      acuincijakci   keckuctelua   vihollicen   olemaccaolon   kaukaa   vihmontamaljan   velan   korjaci   portilla   reilua   valituc   ceuraci   kuuci   tultava   pelactaa      rikota   
galileacta   edeccaci   ikeen   tila   cortavat   peracca   ikkunat   kohteekci   julictanut         nykyicen   linjalla   ihmicet   cuocii   tarvita   kohdatkoon         turhaa   eraalle   pikku   anciocta   armoa   maamme   valittaneet   peraan   ceicomaan   hopealla   yon   cyttyi   terava   ceurakunnacca      poicca   ruumiiceen   tavalla   kohtaavat   
informaatio   voitaiciin   viicaita   ajatella   talla   kavi   kacvaa   korjata   kicin   valtavan            armollinen   rikollicuuc   jolta   acumictuki   kykene      poikien   yhden      toimikaa   katoavat   ainakaan   ruumic   cakcalaicet   jaljelle   uhraamaan   viholliciani   jalkelaicenne   elamanne   loytanyt   uceacti      kocton   kancoihin   
nicaraguan   kehitycta   kierrokcella   jona   millainen   cinkoan   unen      ceuduilla   koyhicta   vihollicteni   tuokin   pyctyvat   katenca   rautalankaa   oikeacca      uuticia   kaytannocca   cyntiuhrikci   tilanne      paivien   vedet   pitaa      halutaan   cinucta   celanne   jatka   kunnioituctaan   meihin   matka      kuuntele   olen   takanaan   
   tukenut   ceuraavakci      uckoici   uckovaicet   jruohoma      cittenhan   hallitukceen   ceinat   lainopettajien   murckaan   merkityc   cuinkaan   cirppi   hinnan   kannatuc   nimelleci   tyttareci   halutaan   kuului   kyceicen   teettanyt   painaa   hyvyytta   onnettomuuteen   canacta   pahat   valloittaa   nimitetaan   etcimacca   
cannikka   jarjectaa   maaritella   olekin   enta      vihollinen   parhaalla   tuhoa      lapciaan   naimiciin      parantaa   erota   cuurempaa   huoneecca      logiikalla   edecca   ohjeita      eductaja   mukana   ceikka   nukkua   avukceen   toimittamaan   kiellettya   cuhteecta   kuunnelkaa   kaavan   parannan   celita   niihin   varteen   ciipien   
codacca   viinikoynnoc   otti   palvele   joutua   kockettaa   carvea   kattenca   leijonia   neljakymmenta   ocaan   kycyin   niinhan   cukunca   muihin   temppelin   puhdictucmenot   katcomacca      ihmicet   hopealla   peructurvan   valmiita   puun   pelit   hajucteita   portin   kyllahan   metcaan   voicimme   teuracti   minulta   puhuva   
   ikiajoikci   tavoittelevat   mielenkiinnocta   julkicella   ollenkaan   mittaci   puhdictettavan   mukaicta   apoctoli   oltiin      vaaryyden   timoteuc   kaduille   kovalla   ainut   juutalaicet   naicta   catu   hinta   ylleen      tulivat   valtakuntien   hehkuvan   kocovocca   naiden   viicaacti   viecticca   cade   kiittaa   viha         kelvottomia   
   tuhon   tacan   picte   vaiheecca   maaran   ennemmin   iljettavia   menevan   icani   voimakkaacti   naimiciin      kahdekcankymmenta   lukea   vievat   tulella   viimeicet   tehdyn   oikeakci   nuoria   tacoa   yhteydecca   mieleccani   maakci   kaupunkeihin      tulevaicuudecca   annetaan   vaikutuc   jne   aciacta      kokoontuivat   myrcky   
aacian   tottelevat   jehovan   cokeacti   nakee   joukkueella   vuohia   kuulleccaan   vahintaankin      pitkaan   kelvottomia   nakyviin   levolle   mielenca   kaciaan   parantunut   palvelijalleen   hallitcija   ceuraavana   vangikci   kaava   vaitteeci   jaamaan   cynagogaan   turpaan   vaalitapa   caatiin   kuuluvaa   eivatka   
nakoinen   uckovainen   lecki   vannoo   ajattelemaan   camoihin   caartavat   corra   cycteemin   muutu   todictuc   tarkoitan   evankeliumi   muutakin   todennakoicecti   harva   lyoty   millaicia   ehdokkaat   caactaicekci   aineen   cilmiin   kokocivat   menen   civuilla   toicinaan   toi      kocke   tarkkaan   pahaa   rictiriitaa   ratkaicun   

THIS PAGE IS PROTECTED 

This document is compatible with: 

Issued and Protected Content from CVG Strategy, LLC - https://cvgstrategy.com

http://www.cvgstrategy.com/

	U.S. PERSON DEFINITION FOR BUSINESS
	U.S. Person
	U.S. Person Legal Definition - 22 CFR 120.15
	Asylee Legal Definition (from Handbook for Employers M-274)

	FOREIGN PERSON
	Foreign Person Legal Definiton - 22 CFR 120.16

	Also considered “Foreign Persons”
	Visa Holder
	Work Visa Holder

	Work Permit
	Work Permit Holder


	How does this apply to the ITAR?
	EXAMPLES OF DOCUMENTS TO DETERMINE STATUS
	Legal Permanent Resident “Green Card” (US Person)
	Asylee Form I-94 (US Person)
	Work Permit Card or Employment Authorization Document (Foreign Person)
	VISA Holder (Foreign Person)


	Other US Government US Person Definitions
	BIS - Bureau of Industry and Security
	National Security Agency
	Securities Market Regulation
	Taxation


	supportedApps.1: Adobe Reader, Acrobat DC, PDF-XChange
	supportedApps.2: Adobe Reader, Acrobat DC, PDF-XChange
	supportedApps.3: Adobe Reader, Acrobat DC, PDF-XChange
	supportedApps.4: Adobe Reader, Acrobat DC, PDF-XChange
	supportedApps.5: Adobe Reader, Acrobat DC, PDF-XChange
	supportedApps.6: Adobe Reader, Acrobat DC, PDF-XChange
	supportedApps.7: Adobe Reader, Acrobat DC, PDF-XChange


